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De verhouding tussen protestanten en rooms-katholieken is vanaf hun
georganiseerd politick optreden in het laatste kwart van de vorige
eeuw van meet af aan een bijzondere geweest. Men was ieder voor zich
natuurlijk overtuigd van de noodzaak van een eigen Organisatie. Maar
regelmatig is ook de vraag naar samenwerking aan de orde. En als de
één dit onderling samenwerken presenteert als het meest praktische in
een gegeven situatie, is de ander
waar het immers gaat om de
samenwerking van christelijke partijen
gebelgd over zulk een afstandelijkheid en pragmatisme. Daarbij speelt, dat de protestantse
achterban in die tijd nog niet teveel betoon van genegenheid jegens de
rooms-katholieken kan verwerken en andersom. Maar wie goed luistert naar de redevoeringen van hun voormannen in die tijd hoort ook
soms tussen de regels door, soms in alle duidelijkheid
dat er
gemeenschappelijke trekken zijn in de onderscheiden uitgangspunten.
Wij kunnen stellen dat er vanaf 1880 sprake is van samenwerking;
deze wordt veelal aangeduid met ,,de coalitie" of ,,de rechtse coalitie".
Deze coalitie manifesteert zich in tal van kabinetten en in het parlement.
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a. ,,De coalitie". 1880-1939
Protestanten onder leiding van dr. A. Kuyper en Jhr. mr. A. F. de
Savornin Lohman in de nog ongedeelde anti-revolutionaire richting
en rooms-katholieke afgevaardigden onder leiding van dr. H. J. A. M.
Schaepman vinden elkaar in de jaren '70 van de vorige eeuw in het
bestrijden van de liberale onderwijswetgeving. Ook mr. G. Groen van
Prinsterer, de belangrijkste vertegenwoordiger van de anti-revolutionaire en christelijk-historische denkrichting vóór Kuyper en Lohman,
dringt in 1874, twee jaar voor zijn sterven, aan op samenwerking. De
liberalen zijn er namelijk op uit de neutrale openbare school te laten
overheersen, ter verbreiding van een vrijzinnige wereldbeschouwing.
Bijzondere scholen achten zij gevaarlijk voor de nationale eenheid.
Rooms-katholieken en protestanten nemen daartegen stelling. In 1865
geven de Nederlandse bisschoppen een mandement uit: ,,Het onderwijs moet in alle opzichten katholiek en godsdienstig zijn en het
onderwijs op de openbare scholen mag nooit anders beschouwd worden dan als een droevige noodzaak". De Anti-Revolutionaire Partij
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wordt in 1879 opgericht als vervolg op het Anti-Schoolwet Verbond
van 1872.
In1875 schrijft Schaepman in De Tijd:
,,Een verbindii2g met anti-revolutionairen behoorde lang tot hetgeen wij
het minste wilden. Daar bestaan eerlijke en eervolle bedenkingen tegen
een meegaan met de anti-revolutionairen. Wij waarderen ten volle de
fijngevoelige fierheid, waardoor ze worden ingegeven. Maar ze hier op het
ogenblik goed te keuren is onmogelijk. Want tussen katholieken en
anti-revolutionairen bestaat op het ogenblik een gemeenschappelijk belangdoel. Hun gemeenschappelijk belang is het onderwijs, dat beiden
,,bijzonder" willen; hun gemeenschappelijk doel is dit langs wettelijke
weg met de meeste ernst en de meeste kracht te verkrijgen. Wij willen
beiden de bestaande overheersing van het openbaar neutraal onderwijs
breken, wij willen de tirannie onmogelijk maken."
De ,,coalitie" tussen protestanten en rooms-katholieken groeit in de
jaren '80. De onderlinge steun in de districten en de uitbreiding van
het kiesrecht in 1888 brengen de anti-revolutionairen in dat jaar op 28
zetels van de 100 (waarvan 12 te danken zijn aan de steun van
rooms-katholieke kiezers) en de rooms-katholieken op 26 (waarvan 4
met behulp van anti-revolutionairen). Voor het eerst ontstaat er een
meerderheid in de Tweede Kamer voor rooms-katholieken en protestanten: het eerste coalitiekabinet, onder leiding van Mackay, treedt in
1888 aan. Toch moeten al gauw anti-revolutionairen ,,bukken voor
Rome", althans zo voelen zij het zelf, wanneer de rooms-katholieken
in 1891 de plaatsvervanging wensen te handhaven en tegen een persoonlijke dienstplicht zijn waar de anti's nu juist vóór zijn. Het
kabinet-Mackay strandt en bij de verkiezingen komt men weer in de
minderheid. Het duurt tot 1901 wanneer het tweede coalitie-kabinet
tot stand komt: het kabinet-Kuyper.
In de tussentijd is evenwel de Anti-Revolutionaire Partij verzwakt
geraakt door de breuk tussen Kuyper en De Savornin Lohman. De
directe aanleiding voor de breuk is de kiesrechtuitbreiding, waar
Kuyper als partijleider voor is, maar Lohman, als leider van de anti-revolutionaire kamerleden, tegen. Als Kuyper in 1894 in de Kamer
wordt gekozen, ontstaan er twee fracties, een anti-revolutionaire onder
leiding van Kuyper, en een vrij-anti-revolutionaire, zoals zij zich later
zou gaan noemen, onder leiding van Lohman.
Dit gescheiden optrekken leidt in 1898 tot de oprichting van de
Vrij-Anti-revolutionaire Partij. Ook in 1898 ontstaat de ,,Bond van
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Spotprent uit ,,De Lantaarn" (1886) met het onderschrift: ,,Als er één schaap
over de brug is, volgen er meer."
Kiesverenigingen op Christelijk-Historische Grondslag in de provincie Friesland". Eerder al, in 1886/87, was de Christelijk-Historische
Kiezersbond opgericht. Beide christelijk-historische groepen bundelden vooral kiezers uit de Hervormde Kerk. De Vrij-Anti-revolutionaire Partij en de Kiezersbond sluiten zich in 1903 aaneen in de
Christelijk-Historische Partij en deze partij fuseert in 1908 met de
Friesch Christelijk-Historischen in de Christelijk-Historische Unie.
De achtergrond van het conflict Kuyper-Lohman heeft ook te
maken met verschillen van inzicht over de sociale kwestie. Meer
algemeen is er een verschil van mening tussen hen over wat politiek is
en zou moeten zijn. In 1877 schrijft Lohman aan Kuyper daarover:
,,Daar is tussen ons beiden een vrij diep verschil, geloof ik: misschien
slechts een uitvloeisel van de meerdere vlugheid van uw geest en omvattendheid van uw blik. Misschien het gevolg van een verschil van beginsel.
Ik weet het niet: doch in elk geval belemmert dat verschil ons samenwerken, zodat het beter is dat ieder op zijne wijze, onbelemmerd, voortwerke. Dat verschil is, dunkt mij, dit.
Ik ben een vijand van plannen maken. Naar mijn overtuiging ligt de
leiding van de wereld geheel in Gods Hand, en heeft de mens niets te
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doen dan het werk dat voor de hand ligt. Dat werk bestaat in verkondiging, door daad en woord, van de ons door God geopenbaarde Waarheid;
in de regel slechts in kleine kringen; slechts waar de wereld, de staat, een
belemmering in de weg stelt, kan het des christens roeping zijn, ook op
staatsgebied op te treden.
Mij dunkt uit dit alles is duidelijk dat ik voor een politiek man niet
deug. Mijn ,,Beschrnktheit" zou u in uw vaart belemmeren. ik kan
slechts werken onder het volk; dit laten gevoelen wat de hoge eisen zijn
van het christelijk geloof; en waar de logica der wereld wetten schept ter
belemmering van dat geloof, logica stellen tegenover logica.
Gij daarentegen, gelooft meer aan de verplichting om het volk te leiden,
en er een Staatkundige Partij in tot stand te brengen. ik voel dat ik geen
recht heb u daarin te keer te gaan. Ook onze jongere vrienden volgen u
gaarne daarin. Zij zijn verder ziende dan ik. Hen hinderen wil ik niet."
Een schets van de verschillen in karakter tussen twee personen en
wellicht in het verlengde daarvan ook van de partijen die zij hebben
opgericht.
De rooms-katholieken zijn al die tijd verdeeld en nog niet in staat één
partij te vormen. Schaepman ziet in dat het kiesstelsel dwingt tot het
oprichten van een partij en pleit daar ook voor vanaf 1878. Hij wordt
door Kuyper geïnspireerd tot het ontwerpen van een partijprogram,
waarvan in 1883 een proeve verschijnt.
Er komen rooms-katholieke kiesverenigingen, maar het wachten is
vooral op één landelijke partij die zich in het parlement kan manifesteren. Er zijn voorlopig twee rooms-katholieke groeperingen: een
stroming-Schaepman die voor kiesrechtuitbreiding is en een stroming-Bahlmann die daar tegen is.
Het kabinet-Mackay heeft een positieve uitwerking gehad op de
organisatie van rooms-katholieke kamerleden: in 1891 ontstaat een
club van rooms-katholieke Kamerleden. In 1896 aanvaarden deze een
Program van Actie dat door Schaepman is opgesteld. In 1904 wordt
opgericht de Algemene Bond van Rooms-Katholieke Kiesverenigingen in Nederland. Een echte partij-organisatie laat toch nog op zich
wachten tot 1926: onder leiding van Ruil de Beerenbrouck wordt dan
de Rooms-Katholieke Staatspartij opgericht. Ze is dan in omvang de
grootste partij in ons lard.
Ondanks de voor een ieder zichtbare voordelen van nauwe samenwerking tussen protestanten en rooms-katholieken (zeker onder het
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Spotprent uit ,,De Lantaarn" (1886). Het ministerie (Heemskerk Azn.)
tracht de lastige honden te muilkorven. De meest rechtse honden zijn
Lohman, Kuyper en Schaepman, waarvan eerstgenoemde het been (art. 194)
tussen zijn kaken houdt. Artikel 194 was het befaamde grondwetsartikel
waarmee nog steeds de subsidiëring van het Bijzonder Onderwijs werd
tegengehouden.
districtenstelsel) gaan er achter die samenwerking toch ook grote
verschillen schuil. De verhouding van protestanten tot rooms-katholieken kenmerkt zich door een zekere tweeslachtigheid. Uitspraken
van Kuyper illustreren deze verhouding. In zijn briefwisseling met
Groen schrijft hij over het ,,Rome vierkant weerstaan" en in De
Standaard van januari 1877:
,,Nooit mogen, nooit kunnen wij onzerzijds de vermeerdering van
Roomse invloed op het staatsbestuur ondersteunen. De hulp, ook van
Rooms-Katholieken, ter verovering ener, wellicht mede voor hen voordeliger vrijheid is ons welkom. Ondersteuning van hen, die in beginsel
tegenover ons staan, ook van Roomsen dus, achten wij uit beginsel
ongeoorloofd."
. .

De Tijd bijt Kuyper hierop toe (naar aanleiding van de wederzijdse
pogingen in de districten elkaars kandidaat te ondersteunçn om de
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liberale overmacht te doen breken):
,,Irdien men naar de woorden van De Standaard luistert, dan gruwelt hij
van iedere katholieke stem die de hagelwitte orthodoxie zijner kandidaten bevlekt. Indien wij het eens geloofden en naar dat geloof handelden!
Voor ons echter zijn alle verkiezingen niets anders dan een deel in de
grote strijd tussen de christelijke en anti-christelijke wereld."
Niettemin: Kuyper argumenteert de samenwerking aanvankelijk op
heel pragmatische gronden. Bijna 90 jaar later zou de Katholieke
Volkspartij in haar Structuurrapport van januari 1966 een zelfde soort
pragmatisme aanhangen, waarop vervolgens ARP-voorzitter dr. W. P.
Berghuis zijn beklag doet over zo'n mager fundament voor verdere
samenwerking.
Kuypers scherpe uitspraken moeten ook gezien worden tegen de
achtergrond van ,,anti-paapse" stromingen in zijn eigen partij, en
zeker ook in de christelijk-historische richtingen. De CH -Kiezersbond
met name was fel gekant tegen samenwerking met rooms-katholieken.
Uit christelijk-historische kring en vanuit kleinere christelijke partijtjes (de Christelijk Sociale Partij van Van de Laar bijvoorbeeld en de
Christen-democratische Partij van Staalman) worden de ARP begin
deze eeuw heel wat verwijten gemaakt over een te nauwe samenwerking met Rome.
Toch legt Kuyper in 1901 (in ,,Volharden bij het ideaal") al een
duidelijk ander accent:
,,Voor ons staat de zaak dan ook eenvoudig zo: sluit Ge de Roomsen
buiten de hedendaagse christenheid, dan is de protestantse gelovige
christenheid met handen en voeten gebonden, en voor altoos, aan de
ongelovige meerderheid overgeleverd, en wordt alle verzet tegen het
revolutie-beginsel doelloos. Wilt ge daarentegen de strijd voor de christelijke grondslag van ons staatsleven met hoop op zegepraal aanbinden,
zij het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de roomsen u in dit uw
christelijk bedoelen nog krachtdadig steunen kunnen, en leg af alle
hooghartigheid, die ook tegenover hen, als uw medeburgers niet past."
Later, in 1912, houdt Kuyper terugkijkend op de onderlinge samenwerking (in ,,Uit het diensthuis uitgeleid") zijn gehoor voor:
,,Eer er van coalitie sprake kon zijn, behoorden wij ons zelf op eigen
terrein te organiseren. Maar nauwelijks waren we hiermee gereed en was
het toenmalig conservatisme opzij geworpen, of, door Groen van
18

MIL

Prinsterer hiertoe aangespoord, ontwierp ik onverwijld het veldplan,
waarin samen optreden met de Roomse Partij regel zou zijn. Van Roomse
zijde is men toen ons op heuse wijze tegemoet gekomen. Dr. Schaepman's verdiensten zal ik in dit opzicht nimmer vergeten."
Kuyper is ten opzichte van de afgescheiden christelijk-historischen
meer eenduidig dan ten opzichte van de rooms-katholieken. In 1916
(Deputatenrede ,,De wortel in dorre aarde") zegt hij:
,,Steeds lag die heraansluiting in mijn begeerte, niet alleen, maar ook in
mijn bede, en ik ga er vast op: vroeg of laat komt ze, al voel ik zelf, dat het
lichter vlotten zal als mijn zelfverdwijning een grendel te meer van de
scheidsdeur zal hebben afgeschoven."
Antirevolutionaire politiek.

Schaepman tot Kuyper: ,,Wat voer jij daar toch uit,' vrind?" Kuyper: ,,Ik
zoek spijkers op laag water."
(Spotprent uit het tijdschrift Orion.)
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De samenwerking tussen anti-revolutionairen, christelijk-historischen
en rooms-katholieken in kabinetten en in districten is er niet onafgebroken geveest. De eerste loyalist dient zich aan: Lohman in 1901 ten
opzichte van het kabinet-Kuyper. Hoewel de Vrij Anti-Revolutionairen en later de Ciristelijk-Historische partij niet in het kabinet worden
opgenomen, verklaart Lohman bij de begrotingsdebatten in 1901:
,,Mijn vrienden en ik zullen onze loyale steun verlenen aan dit kabinet;
wij zullen staan tegenover elk ontwerp ten eerste als anti-revolutionairen
doch tevens als Vrij man."
Lohman is met zijn fractie daaraan trouw gebleven. Kuyper schrijft
hem in 1905:
,,Het was mij een behoefte U bij het einde van mijn ministeriële carrière
eens hartelijk dank te zeggen voor de broederlijke wijze waarop Gij deze
vier jaren het kabinet op alle manieren gesteund hebt en waardoor veel
mogelijk is geworden dat anders mis zou zijn gelopen."
Lohmans antwoord is tekenend:
,,Hoe teleurstellend voor mij het vroeger voorgevallene moge geweest
zijn, in geen geval mocht ons land, mocht onze partij daar meer dan
onvermijdelijk was onder lijden."
Na Kuyper treedt in 1908 het coalitiekabinet-Heemskerk aan tot 1913.
Daarna wordt de draad weer opgepakt in 1918 met drie coalitie-kabinetten-Ruijs de Beerenbrouck (1918-1922, 1922-1925, 1929-1933) en
twee zuivere coalitie-kabinetten-Colijn: zijn eerste van 1925-1926 en
zijn vierde: 1937-1939.
Rond 1920 treedt een nieuwe generatie politieke leiders aan. Bovendien zijn de parlementaire krachtsverhoudingen inmiddels sterk gewijzigd, na de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. De rooms-katholieken krijgen in 1918 30 zetels,
beide protestantse groeperingen 20. De rooms-katholiek Ruijs de
Beerenbrouck zou te beginnen met het in 1918 door hem gevormde
kabinet leiding gaan geven aan diverse coalitie-kabinetten. De
groeiende rooms-katholieke machtspositie leidt tot de oprichting van
nieuwe protestantse partijen. Met name de Staatkundig Gereformeerde Partij onder leiding van Ds. Kersten, verzwakt de anti's. De CHU
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ondervindt enige concurrentie van de Hervormd-Gereformeerde
Staatspartij onder leiding van Ds. Lingbeek. Ds. Kersten zou in 1925
ook het voorlopig einde inluiden van de coalitie-kabinetten in de naar
hem genoemde nacht: op 11 november 1925 steunen de Christelijk-Historische Kamerleden het amendement van Kersten om het
gezantschap bij de Paus op te heffen. Twee jaar daarvoor had de
vlootcrisis (mede veroorzaakt door de steun van 10 rooms-katholieke
afgevaardigden aan een oppositiemotie) de coalitie al geen goed gedaan, maar deze Vaticaan-crisis treft de coalitie in het hart.
Het daarop volgend kabinet onder leiding van De Geer
(1926-1929) is geen zuiver coalitie-kabinet. Ook de kabinetten-Colijn
11(1933-1935) en III (1935-1937) bestaan uit de voormalige coalitie-partners aangevuld met liberale en/of vrijzinnig democraten en aan
het slot van deze periode in het kabinet-De Geer zelfs met een
belangrijke sociaal-democratische inbreng.
Met het laatstgenoemde kabinet-De Geer dient zich een zeer brede
basis aan: rooms-katholieken, sociaal-democraten, vrijzinnig democraten, christelij k-historischen en één anti-revolutionair. De oude
coalitie is op haar eind, de ARP werkt al niet meer van, harte mee. De
ene anti-revolutionair in het kabinet-De Geer is Gerbrandy, die toetreedt tegen de wens van zijn partijbestuur in. Bovendien: pal voor de
oorlog in 1939 struikelen twee kabinetten-Colijn mede onder invloed
van de rooms-katholieke fractie. Aanleiding is o.m. het beleid ter
bestrijding van de werkloosheid: te liberaal naar het oordeel van
RKSP-fractieleider Romme. Op partijraden blijkt de coalitiegedachte
ver weg te zijn. Romme houdt het hoofd koel:
,,Ondanks alles wat deze zomer is gebeurd en naar mijn mening dezerzijds
hoedt u voor de
niet anders kon en niet anders mocht gebeuren
gedachte dat de anti-revolutionaire volksgroep daarom uw politieke
vijand zou moeten zijn."
-

b. De doorbraak mislukt. 1945-1950

De oorlogsjaren lijken aanvankelijk een stroomversnelling te veroorzaken in de organisatie van het politieke krachtenveld in ons land. De
verwachtingen in de Nederlandse Volksbeweging, voortgekomen uit
het elite-beraad in het gij zelaarskamp St. Michilsgestel, zijn hoog
gespannen. In een brede Nederlandse volksbeweging zullen de verschillende politiek-sociale stromingen van voor de oorlog moeten
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samenvloeien om eendrachtig het herstel van ons land ter hand te
nemen. Aan de verzuildheid van de samenleving moet een einde
kom n.
Men wil zich baseren op gemeenschappelijke doeleinden, in een
onderling respect voor daarachter liggende uiteenlopende politiek-religieuze motieven. Met partijvorming op uitgesproken christelijke
grondslag, zal het derhalve afgelopen moeten zijn.
Op basis van deze plannen vormt zich spoedig na de oorlog de
Partij van de Arbeid, die oproept tot een ,,doorbraak" van de partijpolitieke verhoudingen van weleer. Zo profileert de nieuwe sociaal-democratische groep zich opeens als de concurrent voor hen die
partijformatie op christelijke grondslag voorstaan. De doorbraak-poging roept een hevige politieke strijd op en brengt de confessionele
partijen in verwarring.
Een groot deel van de leiding van de voormalige Rooms-Katholieke
Staats-partij was tijdens de oorlog betrokken geraakt bij verschillende
politieke experimenten inclusief die, welke werden voorbereid in de
Nederlandse Volksbeweging. Daarbij speelde tevens een rol de invloed
die rooms-katholieken in Nederland ondergingen van de christen-democratie elders in Europa, op basis van een gemeenschappelijke
katholieke achtergrond. Inmiddels was in 1944 een bisschoppelijke
commissie ingesteld die zou adviseren over de opbouw van het
rooms-katholieke organisatiewezen na de oorlog. Het episcopaat
steunt na de oorlog de voorkeur voor de opbouw van rooms-katholieke organisatievormen.
Er is evenwel weinig enthousiasme om de oude RKSP te herstellen.
Dit leidt op 22 december 1945 tot de oprichting van de Katholieke
Volkspartij, die naast beginselpartij nadrukkelijk ook programpartij
wil zijn met een open lidmaatschap en een vooruitstrevende politiek
op sociaal-economisch terrein.
De Anti-Revolutionaire Partij heeft haar onderlinge contacten tijdens de oorlog onderhouden. Zij is vrijwel geheel buiten de politieke
experimenten van de jaren '40-'45 gebleven. Wel manifesteert zich na
(en ook al tijdens) de oorlog een neiging om tot een nieuwe politieke
organisatievorm te komen met de andere protestantse partij, de CHU.
Vooral bij een groep jongeren rond de verzetskrant Trouw leeft het
streven te komen tot één christelijke volkspartij met een vernieuwend
beleid vooral op sociaal-economisch terrein. H. Aigra:
,,Na de bevrijding waren er massale samenkomsten, waarin we onze
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nauwe verbondenheid hebben doorleefd. Wij droomden van een christelijke volkspartij, die erfgename zou zijn, zowel van de ARP, als van de
CHU, en waarin ook voormalige leden van de CDU zouden kunnen
meedoen. Onder de ,,gewone mensen" was er voor deze gedachte veel
sympathie en wij hebben in Friesland verschillende vergaderingen gehouden, o.a. een massa-meeting in de Harmonie te Leeuwarden, waarin
deze gedachten krachtig werden bepleit."
Maar de anti-revolutionaire verzetsleider J. Schouten meldt pal na de
oorlog: ,,Ik ben niet veranderd." En dus verandert ook de Anti-Revolutionaire Partij niet. Wel wordt in '45 onder leiding van mr. J. A.
de Wilde en dr. H. W. Tilanus een commissie van samenwerking
ingesteld tussen de beide dagelijkse besturen, waarbij de wenselijkheid
van federatieve samenwerking en een gemeenschappelijk urgentieprogram wordt uitgesproken.
De ARP blijkt op een in begin '46 gehouden Deputatenvergadering hiertoe in beginsel bereid. Maar de CHU wil niet verder gaan dan
contact. De bezwaren richten zich tegen de antithesepolitiek van de
ARP en haar conservatieve vooroorlogse sociaal-economische beleid.
De Christelijk Historische Unie wordt eveneens na de oorlog in de
oude vorm hersteld vooral dankzij H. W. Tilanus. Maar de Unie
wordt wel beroofd van een niet onbelangrijk deel van haar intellectuelen, die tot de Partij van de Arbeid toetreden (o.a. Van Walsum,
Lieftinck, Patijn en Van Rhijn).
De verkiezingen van 1946 en 1948 tonen aan dat de doorbraak in
ieder geval getalsmatig mislukt. Toch hebben de oorlogsjaren en deze
doorbraakpogingen de confessionele partijen in verwarring gebracht.
De samenwerking is van de baan en het duurt enige jaren voor men
elkaar weer vindt.
De KVP gaat direct na de oorlog met de Partij van de Arbeid in een
rooms-rode coalitie, gericht op een snelle wederopbouw van ons land.
Later wordt deze coalitie met andere partijen uitgebreid, waardoor tot
1958 een hecht fundament ten grondslag ligt aan het wederopbouwbeleid. In 1948 voegt de CHU zich erbij. Het isolement van de
Anti-Revolutionaire Partij duurt tot 1952. Zij krijgt eerst de afsplitsing van het GPV te vetwerken. De ARP kan voorts het Indonesië-beleid niet voor haar rekening nemen. In 1952 is deze kwestie
geregeld en treden Zijlstra en Algera toe tot het kabinet-Drees.
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c. Het aftasten van de samenwerking: de jaren '50
Inmiddels blijkt het verlangen naar nauwe samenwerking en mogelijke hergroepering van de protestantse partijen allerminst van de

baan. Aigra:
Jr kwam toen, vooral na 1956, een merkwaardige situatie, wat de
verhouding tussen AR en CH betreft. Dr. Berghuis had er periodiek
behoefte aan een soort huwelijksaanzoek te doen, dat even periodiek werd
afgewezen, prompt en duidelijk. ik heb hem sterk afgeraden zijn aanzoek
steeds te herhalen: de afwijzing wordt er in de regel maar nadrukkelijker
door. Landelijk wilde de leiding van de CHU niets van toenadering
weten. Zij was op dat punt allergisch. ik noem een voorbeeld. In de
AR-fractie van de Eerste Kamer nam J. Schipper, oud-secretaris van het
CNV, de begroting Sociale Zaken voor zijn rekening. In de fractie van de
CHU werd dat gedaan door mr. dr. J. van Bruggen. Hij was vele jaren
voorzitter van een Raad van Arbeid geweest. Beide heren vonden dat zij
best samen konden zorgen voor een inbreng voor het voorlopig verslag,
een inbreng namens beide fracties. Zij stelden samen een stuk op. Maar de
voorzitter van de CHU-fractie, mr. Pollema, stak er een stokje voor en de
vice-voorzitter, mr. Vixseboxse, kwam het in onze fractie meedelen: een
dergelijke zaak zou door de CH -kiezers niet worden begrepen."

Mr. Wi F. de Gaay Fortman meldt het vervolg van dit verhaal:
,,Mr. Dr. J. van Bruggen was het met dit CHU-standpunt niet eens. Hij
en ik wij hadden in vele opzichten dezelfde ,,portefeuille" pleegden
met vrucht veel overleg, maar in het geheim. Overleg met de KVP-fractie
kwam in die tijd bij de CHU niet eens aan de orde."
-

-

De anti-revolutionaire Eerste Kamerfractie had destijds al (vanaf het
begin van de jaren '60) een goede samenwerking met de KVP-leden,
hetgeen tot uitdrukking kwam in het op elkaar afstemmen van de
inbreng in het voorlopig verslag en van redevoeringen in de openbare
zittingen.
De achtergrond van de houding van de CHU zijn niet alleen de
traditionele verschillen tussen beide partijen; men is ook bevreesd voor
de behoudende ARP-koers o.i.v. Schouten en de strakke, hiërarchische
partijstructuur.
De waarschuwing van Algra ten spijt: dr. W. P. Berghuis die in '56
Schouten
als partijvoorzitter opvolgt, kan het niet nalaten met een
J.
grote regelmaat signalen naar de CHU te blijven uitzenden. Het gaat
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hem om het behoud van een georganiseerde protestants-christelijke
invloed, waarover hij zich zorgen maakt. Maar hij krijgt van dr. H. W.
Tilanus, en later van mr. H. K. J. Beernink, steeds de kous op de kop.
In 1958 onderbouwen negen leden van de CHU de afwijzing in de
brochure: ,,Waarom wij CH zijn en blijven". De CHU wenst te
blijven zichzelf. S. Kooistra in zijn bijdrage aan de brochure: ,,De
CHU vertegenwoordigt een eigen geluid dat we nog niet kunnen
missen. Laat ons daarom open blijven staan naar alle kanten, open naar
het gesprek met onze AR-broeders, maar ook open naar het gesprek
met PvdA en VVD. Als de CHU haar synthetische roeping vervult, is
er nog hoop dat in de toekomst zowel de antithese als de neutraliteit in
ons staatsbestel wordt overwonnen."
Inmiddels had dr. Berghuis ook de KVP in de discussie betrokken:
,,Ondanks alle verschillen is er meer dat de kinderen der reformatie
met de rooms-katholieken verenigt, dan ons van hen scheidt", verklaart hij op 27 april 1957 voor het AR-Partijconvent. Hij zou even op
het antwoord van Romme moeten wachten, maar toen het kwam,
bood het wel perspectief. Op 16 oktober 1959 verklaart de KVP-leider
op de KVP-Partijraadsvergadering dat de rooms-katholieke- en protestantse partijen in Nederland zoveel gemeenschappelijks hebben dat
een gemeenschappelijk verkiezingsprogram niet op voorhand als onwerkelijk terzijde moet worden geschoven. Een paar jaar later, voor de
verkiezingen van 1963, neemt KVP-partijvoorzitter mr. P. J. M.
Aalberse het initiatief voor een gesprek met zijn collega's Berghuis en
Beernink om te pogen in de programma's enkele hoofdpunten op
elkaar af te stemmen.
Maar de tijd blijkt te kort te zijn en de poging mislukt. Ook
vanwege de gebeurtenissen die daarna plaatsvinden verklaart Berghuis
in 1967 dat de samenspraak met alleen de CHU ,,een gepasseerd
station" is.
Buiten onze landsgrenzen verloopt de christen-democratische samenwerking voorspoediger. Sinds 1952 werken vertegenwoordigers van de
drie partijen nauw samen in het Europees Parlement en gevolgen
blijven niet uit. Zo krijgt prof. dr. G. C. van Niftrik door zijn
contacten in Europees verband een andere kijk op ARP en KVP; hij
pleit vanaf de CHU-zomerconferentie van 1961 voor meer onderlinge
samenwerking: ,,Officieel kan het natuurlijk niet: het disciplinaire
politieke denken van de ARP te verenigen met het vrijere, persoonlijke, existentiële CHU-denken. Om dan nog maar te zwijgen van
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samenwerking met de rooms-katholieken. Wij moeten echter goed
begrijpen dat alles wat nu officieel is, eens als officieus begonnen is.
Als éknieuwe wegen moeten worden ingeslagen, moet u nooit verwachten dat de leidende instanties beginnen zullen. De nieuwe dingen
moeten van onderop komen." Een opmerkelijke uitspraak, gelet op de
latere ontwikkelingen in de groei naar het CDA.

d. De stormachtige Jaren '60
De jaren '60 brengen het politieke stelsel en de partijen die daarin
veelal reeds tientallen jaren functioneren, aan het wankelen. De bestaande kanalen zitten, naar het oordeel van velen, verstopt; de traditionele partijen en zeker de confessionele, moeten ontploffen, want zij
maskeren de werkelijke tegenstellingen die er in de samenleving zijn,
aldus D'66 en ook Nieuw Links in de Partij van de Arbeid.
Een ander verschijnsel dat verwarring te weeg brengt is de verzorgingsstaat; in confessionele kring kijkt men hier aanvankelijk vreemd
tegen aan. Sociaal beleid was uit het verleden bekend, maar brengt het
economische beleid dat in deze verzorgingsstaat sinds de jaren '50
wordt gevoerd, de overheid niet in een te actieve rol? Toch verlegt de
aandacht zich vrij spoedig naar de nieuwe vraagstukken die zich in die
verzorgingsstaat opdringen: de brandende internationale sociale
kwestie wordt ontdekt en er rijzen twijfels over de deugdelijkheid van
de economische groei zoals die zich in de westelijke wereld voordoet,
gelet op de nadelige effecten voor het milieu, schaarse grondstoffenvoorraden en de ontwikkelingskansen van arme landen.
Er is nog een ander belangrijk breekpunt te signaleren.
De socialisten beëindigen in 1958 de samenwerking met de confessionelen. De coalitie eindigt omdat hetwerk van de wederopbouw
van ons land erop zit. De partijen hebben behoefte aan nadere bezinning over de verdere koers die zij moeten gaan. Berghuis en
ARP-fractievoorzitter dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot verklaren terug te
verlangen naar de zuivere coalitiekabinetten van de beginperiode van
de christen-democratische samenwerking.
Dc uitslag van de verkiezingen van 1959 betekent echter een dikke
streep door deze plannen: voor het eerst sinds 1918 duiken ARP, CHU
en KVP onder de 50%. Een zuiver coalitiekabinet zit er dus getalsmatig niet in. Het kabinet-De Quay wordt geformeerd: KVP, ARP en
CHU gaan met de VVD in zee. De coalitie met de VVD lijdt in 1965
schipbreuk als het kabinet-Marijnen valt op de omroepkwestie. Dan
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wordt de na-oorlogse coalitie hersteld, maar zonder de CHU. Een goed
jaar later, in de nacht van 14 op 15 oktober 1966, brengt de KVP onder
leiding, van Schmelzer het kabinet-Cals ten val. Deze ,,Nacht van
Schmelzer" is voor een deel van de aanhang van de confessionele
partijen hèt sein de verdere ontwikkelingen met grote achterdocht te
volgen. De ARP-fractie blijft het kabinet trouw. In confessionele
kring leeft de gedachte, dat als de KVP het niet ten val had gebracht,
de PvdA dit zelf spoedig daarna gedaan zou hebben; dit in verband
met de zeer slechte Provinciale Staten-verkiezingen voor de PvdA in
1966.

-

Ontwikkelingen in de KVP

In januari 1966 verschijnt het rapport ,,Grondslag en karakter van de
KVP". In dit rapport worden protestanten uitgenodigd voor een
gesprek over de vorming van een christen-democratische partij van
rooms-katholieken en protestanten. Centraal in dit rapport staat de
declericalisering: het zich als politieke partij losmaken van de kerk. De
KVP heeft op dit punt een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt. In
de proeve van een program die Schaepman in 1883 publiceert, luidt
artikel 2: ,,De katholieke partij in Nederland erkent in God, als de
bron van alle gezag, en in gehoorzaamheid om des gewetenswil, de
enige waarborgen van het vaste bestand der overheid en de vrijheid der
onderzaten."
In 1896 voegt Schaepman hieraan toe: ,,Naast de bovennatuurlijke
door Christus de mens geworden Zoon Gods gestichte orde, bestaat in
de wereld de natuurlijke orde der menselijke maatschappij; de bovennatuurlijke orde is belichaamd in de kerk; tot de natuurlijke orde
behoort de staat." De grondslag van de RKSP van 1926 wordt op deze
artikelen gebaseerd.
De na-oorlogse Katholieke Volkspartij wil naast beginselpartij ook
programpartij zijn. Een ieder die zich kan verenigen met dat program,
wordt uitgenodigd op de partij te stemmen. Nieuw was in 1945 dat
het lidmaatschap van de KVP ook voor niet-katholieken wordt
opengesteld:
,,De Katholieke Volkspartij is een vereniging, welke openstaat voor alle
Nederlanders en ten doel heeft het algemeen welzijn in het Koninkrijk
der Nederlanden door deelneming aan het staatkundig leven te bevorderen.

Zij staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedenwet
en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken van het kerkelijk
leergezag aanvaardt."
Het bisschoppelijk mandement van 1954 verwerpt vervolgens iedere
scheiding tussen godsdienst en openbaar leven als een fundamentele
dwaling. Deze oproep tot eenheid wordt door velen ervaren als een
door de kerk opgelegde plicht tot eenheid.
Tegen de achtergrond van bovenstaande ontwikkelingen moet het
Structuurrapport uit 1966 gelezen worden. Het rapport bevestigt dat
de KVP beginsel- èn programpartij wil zijn. Over de betekenis van het
gezag van de kerkelijke overheid, stelt het rapport:
,,De bepaling in het Algemeen Staatkundig Program: ,,De KVP staat op
de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedenwet en de
Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken van het kerkelijk leergezag aanvaardt", kan beter vervangen worden door een omschrijving in
dezer voege, dat de partij zich laat leiden en inspireren, door een christelijke mens- en maatschappijbeschouwing, doch dat zij bij de bepaling van
het politiek te voeren beleid onafhankelijk is van kerkelijke instanties.
Want de huidige omschrijving van het Algemeen Staatkundig Program
wekt de indruk, dat de natuurwet en de openbaring zelf de inhoud van
het politieke beleid bepalen en dat de partij daarbij te luisteren heeft naar
de Paus en bisschoppen. Het een noch het ander is waar. Ongetwijfeld zal
een christenpoliticus luisteren naar elk vermaan of boodschap van kerkelijke zijde, maar hij moet zelfstandig verwerken welke toepassing daaraan
gegeven kan worden of moet worden op bet politieke terrein, waar hij
altijd samen met alle anderen moet handelen."
Het rapport roept veel interne discussie op, en ook kritiek. Bijvoorbeeld van het Democratisch Centrum Nederland (DCN) dat onder
leiding van dr. S. W. Couwenberg in de KVP actief is sinds begin
1966. Het DCN streeft naar het omvormen van de KVP (met andere
confessionele partijen) tot een open, gedeconfessionaliseerde partij:
een centrumpartij. Couwenberg:
,,De DCN-stroming was geenszins een wezensvreemd element in de
christen-democratische beweging in de wereld. Zij streeft naar een
niet-confessionele voortzetting van de christen-democratische traditie in
Europa. Als zodanig is deze stroming een politieke exponent van het
open katholicisme, dat gericht is op de dialoog met andere levensbeschouwingen en op bewustwording van een wezenlijke solidariteit met
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de andersdenkende medemens. Als zodanig is zij voorstandster van een
uitbouw van het sociale volkspartij-type, zoals ontwikkeld door de
chistelijke partijen, in de richting van een algemene vooruitstrevende
volkspartij, die openstaat voor mensen uit verschillende maatschappelijke
kringen en van verschillende geestelijke richtingen."

-

Ontwikkelingen in de ARP

De Anti-Revolutionaire Partij ondergaat in de jaren '60 eveneens een
ingrijpende heroriëntering. De ommezwaai van Bruins Slot inzake de
Nieuw Guinea-crisis is een typerend voorval in deze herori ë ntering,
die zich daarna vooral op het sociaal-economische terrein zal richten.
Dr. W. P. Berghuis op het najaarsconvent van 1962:
,,Wij hebben in de na-oorlogse periode aan het gevaar bloot gestaan met
onze beginselen te verstarren in een veranderende wereld, waardoor het
levende en stuwende karakter van een christelijke beginselpolitiek aan
betekenis zou hebben kunnen ingeboet. ik dacht dat wij over dat gevaar
nu heen zijn en dat wij thans bezig zijn de bocht te nemen naar de tijd
waarin wij zeer reëel leven en waarin wij met dezelfde geestelijke opdracht
als die van het verleden ons naar de toekomst richten."
Later houdt dr. Berghuis zijn gehoor voor dat de AR-richting in het
kerkelijke oecumenisch is, in het politieke mondiaal en in het sociale
radicaal:
De brochure ,,De samenleving vernieuwen" van mr. W. C. D.
Hoogendijk, in 1967 geschreven voor een Arjos-studieconferentie,
vertoont alle kenmerken van de stroomversnelling, waarin het denken
in de Anti-Revolutionaire Partij is terecht gekomen. Jr zijn thans",
zo stelt Hoogendijk, ,,problemen aan de orde zoals werkloosheid en
inflatie die naar hun aard niet door werknemers of werkgevers individueel aangepakt kunnen worden. Men kan zich evenmin individueel
onttrekken aan de risico's van de moderne welvaartsstaat. Uitbreiding
van de overheidstaak is daarom nodig, hetgeen allerminst op gespannen voet staat met het anti-revolutionaire denken, zoals dikwijls wordt
beweerd. Het is immers een drogreden dat naarmate de overheid meer
ingrijpt de persoonlijke vrijheids- en verantwoordelijkheidssfeer kleiner wordt. Een belangrijke uitbreiding van het overheidsoptreden is
juist voorwaarde om deze vrijheid en verantwoordelijkheid mogelijk
te maken."
Ook in 1967 verschijnt (in AR-Staatkunde, het maandblad van de
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Dr. A. Kuyperstichting) een bijdrage over ,,Christelijke politiek en
christelijke partijvorming" van de hand van zes leden van de partij,
waaronder dr. W. Albeda en dr. H. J. van Zuthem. Dit artikel wijst
eveneens op de grote veranderingen in een tijd ,,waarin de problemen
in belangrijke mate politieke problemen zijn". De ,,maakbaarheid"
van de samenleving overheerst. Men noemt zich ,,nog anti-revolutionair", maar met groeiende twijfel over de mogelijkheid van christelijke
politiek, tenzij christenen op politiek terrein een geheel eigen bijdrage
kunnen leveren aan het inrichten van de maatschappij.
Tegen de achtergrond van deze heroriëntatie reageert Berghuis op
het KVP-Structuurrapport. Hij begroet het stuk aan de ene kant als
een goed gespreksdocument. Maar hij plaatst er wel veel vraagtekens
en punten van kritiek bij. Allereerst signaleert Berghuis het gevaar dat
het loskomen van de kerk kan doorschieten tot een losgeraken van een
christelijke mens- en maatschappijbeschouwing. Berghuis erkent dat
een politieke partij slechts een middel is, maar het rapport relativeert
de betekenis van christelijke partijformatie wei zeer. Hij verwijt het
stuk bovendien te opteren voor een loutere programpartij in een
centrumpositie. Hij mist tezeer ,,het eigen radicalisme van een christelijke politiek, waardoor zij niet ergens tussen socialisme en liberalisme in zit, maar zowel tegenover het socialisme als tegenover het
liberalisme met een eigen radicaliteit staat".
De ARP keert zich met name tegen het DCN en gaat niet in op
verzoeken van het DCN tot gesprekken op bestuursniveau.

-

Ontwikkelingen in de CHU

De CHU maakt onder partijvoorzitter Tilanus Sr. en Beernink een
stabiele ontwikkeling door. Er is een zekere beduchtheid voor de
anti-revolutionaire Organisatie; men vreest bij eventuele nauwe samenwerking door de anti's te worden overheerst. Men is van mening
dat de CHU een eigen geluid vertegenwoordigt dat nog niet gemist
kan worden. Een sprong naar de rooms-katholieken wordt, gelet op
anti-papistische stromingen, evenmin overwogen. Dr. E. Bleumink en
J. Baarda (in het Christelijk Historisch Tijdschrift van februari 1973):
,,Bij KVP en ARP werden de identiteit en de band met de kiezers bepaald
door het feit dat deze partijen emancipatiebewegingen waren, opkomend
voor de gelijkberechtiging van minderheidsgroepen, door de gemeenschappelijke confessie (kerk) en door een voor die groep vrij specifieke
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maatschappijbeschouwing. Bij de CHU lag dat anders. Een typische
protestantse partij, ondogmatisch, zoekend naar harmonie (voor heel het
volk) met een romantisch nationalistische geschiedenisopvatting, samen
te vatten in de trits ,,God, Nederland en Oranje". Een dergelijke mentaliteit verdroeg zich slecht met de ARP van Kuyper, die nogal sterk
antithetisch dacht. Wellicht is het succes en de stabiliteit van de CHU
ook na de tweede wereldoorlog mede te verklaren door haar geringe
orthodoxie, door haar gouvernementele instelling en het door dr. Tilanus
Sr. gerepresenteerde harmoniemodel. Politieke keuzen worden immers
vaak door contrast-ervaringen ingegeven. De CHU contrasteerde met de
andere partijen door haar ondogmatisch optreden. Op het moment echter
dat na 1960 er andere ondogmatische partijen ontstonden (Boerenpartij,
D'66) en de bestaande partijen ontzuilden, viel ineens die contrastwerking weg."
Deze ondogmatische opstelling bepaalt onder Tilanus Sr. de brugfunctie van de CHU. ,,Onder Beernink", aldus Bleumink en Baarda,
,,gleed de partij af naar traditionalisme (wij wensten te blijven onszelf)
en kleurloosheid".
Tot 1966 is de leiding van de CHU gekant tegen samenwerking.
Toch is er in de Unie meer aan de hand dan het botweg negeren van de
avances van ARP en KVP. Dit is zeker het officiële beeld in die jaren,
maar in de Unie broeit meer dan uit het optreden van de leiding kan
worden afgeleid. Een goed voorbeeld daarvan is wat Van Niftrik op de
zomerconferentie van 1961 zijn gehoor voorhoudt:

Jr zijn in onze rijen mensen die politiek denken en handelen onder
invloed van het 19de eeuwse anti-revolutionaire denken. Er zijn er in de
ARP die alsnog doorgebroken zijn tot hetgeen ik als wezenlijk CH
beschouw. Dat betekent dat er een AR- en CH-mentaliteit is ook al vallen zij
niet samen met de beide organisaties. Dat betekent ook dat de historische
continuiteit van deze organisaties een zekere onwaarachtigheid inhoudt
die geen stand kan houden: er moet wat gebeuren.
Het kan en mag niet gaan om een nieuwe partij waarbij de mensen van
echte CH -signatuur als waterdragers en houthakkers worden ingepalmd,
het moet gaan om de samenstroming van twee rivieren die beide met de
volheid van hun water een nieuwe rivier vormen,
Ik heb bemerkt dat ook de anti-revolutionairen gaan inzien wat de 20ste
eeuw van hen vraagt. Die veranderingen ten goede moeten we eerlijk honoreren.
We beleven onze verantwoordelijkheid pas án ten volle wanneer we
serieus nagaan of in deze nieuwe situatie samengaan mogelijk is gewordeny"
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Wanneer in 1966 drs. A. D. W. Tilanus de leiding van Beernink
overneemt blijkt al onmiddellijk een forse koerswijziging: Tilanus Jr.
is bereid de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Fractievoorzitter Mellema ondersteunt zijn visie evenals de nieuwe
Unie-secretaris mr. W. Scholten. Tilanus mengt zich dan ook in de
discussie KVP-ARP over het KVP-Structuurrapport van 1966. Hij
verklaart op de Algemene Vergadering van zijn partij van 28 en 29
april 1967: Jr is een crisis in het politieke denken. Ook binnen
christelijke partijen bestaat onzekerheid en wordt de kreet van deconfessionaliseren gehoord. Met name de KVP is daaraan onderhevig. ik
ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid in de KVP misschien wel Kerk en politiek wil ontkoppelen maar niet Evangelie en
politiek!"

e. De verhoudingen in 1967
De stand van zaken is eind 1966 als volgt.
De ARP noemt zich vanaf 1966 Evangelische Volkspartij. Zij
spreekt zich uit voor een beleid, waarin de radicaliteit van het Evangelie herkenbaar is. Daarmee sluit zij een na-oorlogse periode af,
waarin in hoge mate werd teruggegrepen op vooroorlogse beleidsconcepties. En dat terwijl in het feitelijke kabinetsbeleid, dat in de
na-oorlogse opbouwjaren werd gevoerd, de bakens wel degelijk waren
verzet. Het opbouwbeleid in ons land bracht de overheid, in het
verlengde van het vooroorlogse crisisbeleid, in een veel actievere rol
dan leidinggevende anti-revolutionairen destijds voor gewenst hielden.
Het zijn vooral KVP-ers geweest die een voortrekkersrol in dit
beleid hebben vervuld: Van den Brink, Veldkamp, Gals, Klompé. En
ook vanuit het parlement was de houding van bijvoorbeeld Romme
een andere dan die van Schouten. Anti-revolutionairen waren tot 1960
toeschouwers, met mensen als bijv. dr. J. Zijlstra, W. F. de Gaay
Fortman en M. Ruppert als uitzonderingen.
Juist in een periode, waarin de ARP bezig is één van de minder
inspirerende perioden uit haar bestaan af te sluiten en opnieuw op
zoek gaat naar de vernieuwende betekenis van het christelijk-sociale
denken ontmoet zij de KVP, die in de jaren '60 initiatieven neemt om
met de protestantse partijen te spreken over vormen van samenwerking. Deze ontmoeting van ARP en KVP lijkt op een ontmoeting
tussen twee bergbeklimmers: de één haastig bergopgaand, vol ver33

wachting van het uitzicht dat hem aan de top wacht, de ander reeds op
de terugweg, goeddeels verzadigd en lichtelijk vermoeid. Want de
KVP vas juist bezig een glorieperiode uit haar bestaan af te sluiten.
Zij was het immers die vanaf de eerste na-oorlogse jaren voortdurend
mede leiding heeft gegeven aan de opbouw van ons land en de
uitbouw van het sociaal-economisch beleid. Zij had wèl kans gezien in
de politieke praktijk van alledag werkelijk vernieuwend op te treden
op het gebied van bijvoorbeeld de sociale zekerheid, de volkshuisvesting, het onderwijs.
De KVP krijgt bovendien de impulsen te verwerken van het
vernieuwde rooms-katholieke denken uit de jaren '60. Zij gaat dan ook
op zoek naar het eigene van de katholieke politiek in aansluiting op
haar open karakter vanaf 1946 en in reactie op het gesloten katholieke
wereldbeeld uit de jaren '50.
Aldus kruisen de lijnen elkaar in zekere zin: komend vanuit een
positie rechts van het midden ontwikkelt de leiding van de Anti-Revolutionaire Partij een meer hervormingsgezinde politieke koers en
benadrukt zij de vernieuwende betekenis van het Evangelie voor de
politiek. Op hetzelfde moment komen uit de KVP de eerste signalen
die wijzen op declericalisering en op een doorschieten naar een deconfessionalisering, althans op een nevenschikking van inspiratiebronnen (men grijpt over de jaren '50 terug op de positie in 1946).
Bovendien wordt hiermee een centrumpositie in het politieke krachtenveld gemotiveerd.
Dit alles brengt de ARP en de KVP in grote verlegenheid. De
houding van de ARP kenmerkt zich door een zekere tweeslachtigheid:
enerzijds een dankbare herkenning van mede-christenen in de politiek
die haar uitnodigt voor een gesprek. Maar anderzijds is er ook zorg dat
de KVP, in haar pogen los te geraken van de kerk, snel zal doorschieten naar een geheel loslaten van het christelijk geloof als uitgangspunt
voor politiek handelen. Dat is een zorg voor de katholieke geloofsgenoten; dat is ook een zorg voor de eigen positie, want een ontbonden
katholieke zuil zal het protestantse organisatiepatroon niet onberoerd
laten.
De verlegenheid van de KVP schuilt in haar pogen de grenzen af te
tasten van de reeds lang door haar beleden openheid en in haar
verlangen zich tegelijkertijd te hergroeperen met protestantse partijen.
Deze zijn echter niet geinteresseerd in de grenzen van het bijbelse
uitgangspunt maar juist in de kern ervan. De anti-revolutionairen
vragen zich namelijk af: Wat is de radicale betekenis van christelijke
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politiek voor de noden van de tijd? De KVP is in de jaren '60 vooral
bezig met de vraag: met wie kunnen rooms-katholieken, die los van de
kerk een eigen politieke verantwoordelijkheid willen waarmaken, zich
politiek hergroeperen?
De CHU staat in de periode tot 1967 nog enigszins buiten deze
discussie. Zij zal evenwel na 1967 snel door de bocht gaan, zichzelf
vernieuwen en tussen ARP en KVP in het verdere verloop van de
christen-democratische eenwording vrijwel voortdurend een belangrijke bemiddelende rol spelen.
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