
'WIJ BEGEEREN DE OPPOSITIE NIET' 

Christelijke politici hebben in Nederland het oppositie voeren uit-
gevonden. De eerste politieke partij die werd opgericht, de Anti-
Revolutionaire Partij (ARP), bood in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw verzet tegen het bewind van de liberale regenten. 
Aanvankelijk alleen, later met de katholieken, bestreed de AM)  de 
liberale kabinetten van die tijd. Daarmee werd de ARP de eerste 
partij die de oppositie binnen het moderne parlementaire bestel 
vorm gaf. 

De scherpste oppositie in het naoorlogse tijdvak komt eveneens 
van christelijke zijde. Tussen 1946  en 1 9 5 2  bestreed de ARP het be-
leid van de rooms-rode coalities van de Katholieke Volkspartij 
(KvP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), later aangevuld met de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvD) en de Christelijk-
Historische Unie (cHu). De ARP verweet de gezagsdragers dicta-
toriaal gedrag, landverraad en verkwanseling van het nationaal 
erfgoed aan Indonesische oproerkraaiers. Het was oppositie van 
een kaliber dat nadien zelden vertoond zou worden. 

cultuur? Dit hoofdstuk beschrijft de historische ervaringen van de samen- 

ositierol stekende delen van het CDA, de 'bloedgroepen' KVP, ARP en CHU, 

Ie chris- met  dc  oppositie. Wat vertellen ze ons over de christelijke opposi-
necultuur, en over oppositiepolitiek in het algemeen? Wat was de 

tt begin: relevantic van die ervaringen voor de oppositie van het CDA vanaf 
1994? 

De geschiedenis van zowel moderne politieke partijen als van de 
oppositie begint met Abraham Kuyper. In 1879 had deze predi-
kant uit Amsterdam protestantse gelovigen verenigd in de Anti-
Revolutionaire Partij. Het was de eerste politieke partij in moder- 
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ne zin, dat wil zeggen: met een partijdiscipline in het parlement en 
een partijorganisatie erbuiten. De andere politieke stromingen 
van die tijd, liberalen, conservatieven en katholieken, vormden 
slechts losse verbanden. Hun individuele parlementariërs die door 
kiesdistricten naar Den Haag waren afgevaardigd, beheersten het 
debat. 

De ARP dankte haar naam aan de onvrede in rechtzinnig-prote-
stantse kring over het heersende liberale klimaat van die tijd. Erf-
genamen van de Verlichting en de Franse Revolutie, zoals de libe-
raal Thorbecke, hadden de negentiende eeuw haar politieke 
gezicht gegeven. In de ogen van Kuyper hadden ze Nederland be-
roofd van het karakter dat was gevormd tijdens de bevrijdings-
oorlog tegen de Spanjaarden: dat van een protestantse natie. 

De antirevolutionairen beoogden een tegenwicht te vormen te-
gen de liberale geest van de eeuw. Met haar rationalisme, geloof in 
de menselijke ervaring en rede, stond die op gespannen voet met 
het christelijk geloof dat juist uitging van de Goddelijke ervaring 
en het geloof. De stelling dat het hier ging om twee elkaar uitslui-
tende grootheden zou de geschiedenis ingaan als de 'antithese', 
een begrip dat meer dan honderd jaar later opnieuw zou opduiken 
in christelijk-politieke kring. 

Nederland moest zijn 'protestantse grondtoon' hervinden, zo-
als Kuyper het formuleerde. Daarvoor was het nodig dat de over-
held haar taak als 'dienaresse Gods' weer serieus nam. Dat bete-
kende niet dat zij zelf het evangelie moest gaan verkondigen. Dat 
paste niet in de moderne tijd met haar religieus pluralisme. Wel 
diende ze godsdienstige groepen financieel en juridisch bij te 
staan in hun streven de christelijke samenleving te realiseren door 
politieke partijen, scholen en andere maatschappelijke organisa-
ties op te richten. Met vorm en inhoud van die instellingen, de in-
richting van het godsdienstig erf, moest de overheid zich niet be-
moeien. Dat vloekte met het beginsel van 'soevereiniteit in eigen 
kring', zoals dit antirevolutionaire leerstuk werd genoemd. 

Het was Guillaume Groen van Prinsterer die, nog voor het aan-
treden van Kuyper in de Tweede Kamer, als eerste christelijke op-
positiepoliticus deze beginselen tegen de liberalen in stelling zou 
brengen. Al in 1847, het jaar waarin zijn invloedrijke werk Ongeloof 
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en Revolutie verscheen, had deze oud-kabinetssecretaris van koning 
Willem i afgerekend met de zijns inziens kwalijke gevolgen van de 
Franse revolutie. Hij stelde deze gelijk aan ongeloof,  aan een ver-
werping van het christendom en daarmee van alle staatkundige, 
zedelijke en godsdienstige normen. Revolutie kon in zijn ogen tot 
niets anders leiden dan tot radicalisme en tirannie. 

Tussen 1849 en 1866 betrad Groen van Prinsterer zes keer het 
parlementair strijdperk om deze beginselen te verdedigen en te 
getuigen tegen de liberale staat van 1848. Het tirannieke van de 
erfgenamen van de Franse revolutie zag hij vooral terug in de or-
ganisatie van het onderwijs. De liberalen ontzegden andere groe-
peringen het recht hun kroost op te leiden volgens de christelijke 
opvattingen. Het door de staat gefinancierde openbaar onderwijs 
vormde een oneerlijke concurrentie voor de scholen die christe-
nen voor zichzelf oprichtten en betaalden. De hoge diploma-ei-
sen die aan onderwijzers werden gesteld maakte oprichting van 
christelijke scholen vrijwel onmogelijk. 

Zijn parlementaire redes stonden bol van wat in onze tijd getui-
genispolitiek wordt genoemd. Vele malen kruiste hij de degens 
met zijn goede kennis, de liberaal Thorbecke, die hij nog kende uit 
het Leidse milieu waarbinnen beiden hun academische opleiding 
hadden genoten. De laatste verweet Groen slechts geïnteresseerd 
te zijn in agitatie en niet in constructieve medewerking aan het 
landsbestuur. 'De geachte spreker die onvermoeibaar strijdt, maar 
zonder ooit in eenige wet een spoor van hetgeen hij wil of bedoelt 
na te laten,' zo betitelde Thorbecke hem eens. De Dokkumer libe-
raal Ter Bruggen Hugenholtz wierp Groen zelfs voor de voeten 
'de meest  indelicate  en illoyale' strijd te voeren 'die zich denken 
laat'. 

Groen verwierp dit verwijt. De oppositie was in zijn ogen een 
zeer serieuze zaak, die niets met vrijblijvendheid te maken had. 
'Geen oppositie dan die met beginselen in verband staat; eene, als 
men het woord gebruiken mag, stelselmatige oppositie,' zo zei hij. 
'Hee  ft  het gouvernement een systema, dan moet het niet naar wil-
lekeur of luim, maar stelselmatig worden bestreden of onder-
steund. En zoo het generlei systema heeft, moet het, reeds uit dien 
hoofde, het voorwerp zijn eener stelselmatige tegenkanting, die 
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het tot aftreding, of tot een aannemen en formuleren van begin-
selen dwingt.'' 

Groens parlementaire successen waren gering in aantal. Zo 
slaagde hij er in 1 85 3 niet in een wetsontwerp aangenomen te krij-
gen dat de stichting van christelijke scholen moest vergemakke-
lijken. Zijn initiatief volgde op de tegenstand die het politiek 
bevriende Kamerlid Van der Brugghen in de provincie Gronin-
gen had geoogst bij de stichting van een bijzondere lagere school 
in Uithuizen. Groen kwam met een wetsvoorstel dat de mogelijk-
heid van een beroep op de kroon wilde openen, om op die manier 
onwillige provincie- en gemeentebesturen te omzeilen. 

Van der Brugghen had zijn liberale tegenstanders in de Kamer 
al verweten 'blinde vooroordelen' tegen dit soort scholen te koes-
teren door te spreken van 'sekte-dwepers, dompers en Protestant-
se jezuïetenscholen'. Groens pleidooi dat Van der Brugghens op-
treden 'ook bij de meest partijdige toehoorder de indruk heeft 
gemaakt van een warm godsdienstig, christelijk hart' vond geen 
weerklank. De Kamer wees zijn wetsvoorstel af omdat ze wilde 
wachten op een algemene wet van de minister. 

Het zou niet bij deze ene nederlaag blijven. Ook in de jaren 
daarna zou Groen regelmatig in het stof moeten bijten. Hij ver-
giste zich in Thorbecke, van wie hij meer begrip voor de christelij-
ke zaak had verwacht. Enigszins gedesillusioneerd en kampend 
met een zwakker wordende gezondheid, nam Groen in 1 866 af-
scheid van het Kamerwerk. 

Het echte weerwerk tegen de liberale regenten moest toen nog 
beginnen. Kuyper zelf was degene die deze koe krachtig bij de ho-
rens vatte. Hij kwam niet uit de Leids-intellectuele leefwereld die 
Groen had verbonden met de liberalen. Veel meer dan zijn voor-
ganger was hij gericht op de massamobilisatie van de achterban te-
gen de politieke elite. Zo hadden Kuyper en zijn 'gebeitelde' vol-
gelingen, zoals de journalist Henry Faas de antirevolutionairen 
ooit typeerde, niet alleen een moderne politieke partij in het leven 
geroepen, maar en passant ook een blad opgericht en een kerk ge-
sticht. In i886 leidde de 'klokkenist der kleine luyden' de uittocht 
van eenvoudige gelovigen (ambachtslieden, boeren en onderwij-
zers) uit de Hervormde Kerk die volgens hem werd gedomineerd 
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door vrijzinnige theologen. Kuypers volgelingen gingen de gere-
formeerde kerken vormen. 

Al in 1874, nog voor de formele oprichting van de ARP, betrad 
de gereformeerde vechtersbaas, als afgevaardigde van Gouda, de 
Tweede Kamer. Kamervoorzitter Dullert had het bijna niet over 
zijn hart kunnen krijgen om de eigenzinnige 'dominee', zoals 
Kuyper in de parlementaire salons werd genoemd, als lid te instal-
leren. Liberale Kamerleden sloten onderling weddenschappen af 
wie er in zou slagen het nieuwe lid het grofst te beledigen. 

De komst van Kuyper naar het parlement op de golven van het ac-
tivisme van zijn achterban, veranderde de politieke verhoudingen 
fundamenteel. Natuurlijk, voor de oprichting van de ARP was er al-
tijd plaats geweest voor een zekere oppositie, maar die had zich al-
tijd afgespeeld in de beslotenheid van 'gemeen overleg' der regen-
ten. 

Al vanaf het ontstaan van de Republiek in 1648 was het politie-
ke stelsel gebaseerd geweest op het particularisme van de zeven 
verenigde provincies. Binnen een verfijnd stelsel van samenkomst 
en overleg in de Staten-Generaal kwam elke groepering aan zijn 
trekken, zodat er geen conflicten uitbraken. Die zouden de han-
del, de belangrijkste activiteit van de Republiek, alleen maar be-
dreigen. 

Buitenlanders verbaasden zich over deze bijna dwangmatige 
overlegcultuur. De schrijvers van de Amerikaanse Constitutie bij-
voorbeeld, die zich ook in Holland hadden georiënteerd tijdens 
hun zoektocht naar de ideale balans tussen vrijheid en gebonden-
heid, hadden scherpe kritiek op die manier van politiek bedrijven. 
Te veel overleg stond vooruitgang en daadkracht in de weg, schre-
ven James Madison en Alexander Hamilton in hun rapport dat la-
ter werd gepubliceerd als onderdeel van de Federalist Papers. 

Ze waren gestuit op niets minder dan  'imbecility  in  govern-
ment', 'discord among provinces',  en op te geringe weerstand te-
gen vijandige invloeden van buiten, zoals uit Frankrijk. Eerder 
had de eindeloze overlegcultuur snelle ondertekening van de Vre-
de van  Westfalen  (1648) in de weg gestaan die formeel een einde 
maakte aan de Tachtigjarige oorlog. Uiteindelijk was dat gebeurd 
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zonder toestemming van de Staten van Zeeland .2 
De komst van de gecentraliseerde eenheidstaat van de Bataafse 

Republiek die de Franse bezetter (1795-1815) had achtergelaten, 
veranderde niet veel aan de Nederlandse overlegcultuur. Nog 
steeds was het doel regionale en andere particularistische belan-
gen de ruimte te geven via een systeem van 'schikken en plooien', 
zoals de politicoloog Daalder het in een klassiek geworden frase 
heeft uitgedrukt. Het ingewikkelde spel van geven en nemen 
moest zo min mogelijk worden doorkruist door opstandige ach-
terbannen. De regenten wendden al hun gezag en invloed aan om 
eventueel opkomend protest in de kiem te smoren en radicale in-
vloeden te neutraliseren. 

Het politiek-bestuurlijk debat werd gevoerd door de edellieden 
en voorname burgers die waren geschoold in een traditie van to-
lerantie en pluralisme. Met al hun onderlinge politieke verschillen 
waren Thorbecke en Groen daar representanten van. 

De komst van Kuyper betekende een radicale breuk met die tra-
ditie. Hij had weinig op met Leiden, met 'mannen met dubbele na-
men' en met hun vrijzinnige opvattingen en intellectuele stijl. 
Hem was het te doen om de massa's te bevrijden die in zijn ogen 
geknecht en misleid werden door de modernistische dominees 
van de Hervormde Kerk en de liberale regenten die de ware chris-
telijke geest buiten het onderwijs hielden. De komst van Kuyper 
naar de Staten-Generaal was dan ook een aanval op de regenten-
traditie van 'politiek onder elkaar', bedreven op grote afstand van 
de massa's. 

Kuypers eerste bijdrage werd nog hooghartig genegeerd. Ze be-
trof de parlementaire behandeling van het kinderwetje van de li-
beraal Van Houten, dat kinderarbeid aan banden wilde leggen. 
Maar bij de bespreking van de wet op het lager onderwijs van het 
ministerie-Heemskerk kon men niet meer om hem heen. 

Kuypers inzet voor het christelijk onderwijs werd, vanwege zijn 
principiële houding en maatschappelijk activisme, gewaardeerd. 
Bovendien beschikte hij als dominee over de gave van het woord, 
hetgeen een debat met hem algauw tot een spektakel maakte. 

Met name de liberale aanvoerder in de Tweede Kamer van die 
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tijd, Kappeyne van de Copello, was dol op een robbertje vechten 
met de antirevolutionaire voorman. Hij schreef Kuyper bereid te 
zijn de behandeling van het wetsvoorstel lager onderwijs 'des-
noods op te houden' voor het geval de druk bezette Kuyper ver-
hinderd mocht zijn. 'ik zou er zeer prijs op stellen dat Uwe tegen-
woordigheid in de Kamer dan niet werd gemist, want welk 
beginsel ook zegeviert, het is wenselijk dat elk beginsel krachtig 
verdedigd wordt,' aldus de liberaal in 1874-3  

Kappeyne kreeg zijn confrontatie. Kuyper herinnerde hem aan 
de woorden die de liberaal gesproken had bij de voorbereiding 
van de 'lagere-schoolwet'. Welke vader wil zijn kind onderwijs 
onthouden, had Kappeyne gevraagd, als hem dit kosteloos door 
de staat beschikbaar wordt gesteld? Geen enkele vader zou dat 
toch doen omdat sommigen, zoals Kuyper, durfden te beweren 
dat een minderheid werd onderdrukt? Als dat waar zou zijn, zou 
Kappeyne zeggen: Welnu, dan moet die minderheid maar wor-
den onderdrukt, want dan is zij de vlieg die de ganse zalf bederft 
en heeft zij in onze maatschappij geen recht van bestaan.' 

Hier wist Kuyper wel raad mee. De uitspraak van Kappeyne 
vormde voor hem het zoveelste bewijs van de tirannieke instelling 
van de liberalen. Als Kappeyne ooit aan de regeringstafel plaats-
nam, zo antwoordde hij, en inderdaad bereid zou zijn 'de vlieg te 
doden die de bereide zalf bederven kon', dan zou Kuyper hem 
toeroepen: 'Neem dan ook uit het wapenschild der Nederlanden 
weg de Leeuw,het beeld der fierste vrijheid en stel ervoor in stede 
de Adelaar met het lam in de klauw,  beeld der tyrannie.'4  

Mede door het geharnast verzet van Kuyper, maar ook als ge-
volg van de onderlinge verdeeldheid van de liberalen, zou het 
wetsontwerp van Heemskerk de eindstreep niet halen. Het kabi- 
nei te dralen, hetgeen Kuyper in 5875 tot een dusdanig uit- 
diende interpellatie bracht dat de Nederlandse taal tekortschoot 
hij hut onder woorden brengen ervan.  'Dare  to be a  straight-out  
man.  Dare  to stand  alone, dare  to have a  purpose firm, dare  to  
make it known,'  riep hij de minister-president toe. Maar Heems-
kerk versaagde: zijn ontwerp zou voor de verkiezingen van 1877 
met meet in behandeling worden genomen.5  

Hoe graag Kuyper de confrontaties met zijn liberale tegenstan- 
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ders ook aanging, ze matten hem ook zeer af. Zijn activiteiten als 
mobilisator van het gereformeerd volksdeel waren gewoon door-
gegaan. In 1877 organiseerde hij een volkspetitionnement tegen 
de nieuwe ontwerp-schoolwet van zijn tegenstander Kappeyne, 
die na het vertrek van Heemskerk achter de regeringstafel was te-
rechtgekomen. Een jaar later zou hij een hele nieuwe onderwijsin-
stelling, de Vrije Universiteit in Amsterdam, uit de grond stam-
pen. En daarnaast schreef hij ook nog stukken in twee bladen; 
dagelijks De Standaard, wekelijks De Heraut. Beide bladen betrok 
hij onbekommerd bij zijn oppositionele strijd. Zo schreef hij in 
1877 over het wetsontwerp van Kappeyne dat het ingetrokken 
voorstel van Heemskerk moest vervangen: 'Nooit te nimmer is de 
vrije school zo ruw en zo hardhandig aangepakt en op zo bar-
baarse wijze van de stoep afgedrongen als in dit koele, onbarm-
hartige, diepkrenkende staatsstuk .16 

Het drukke bestaan vrat aan Kuypers gezondheid; hij leed aan 
slapeloosheid. Het chloorhydraat dat hij met volle teugen innam 
om die te bestrijden, ruineerde zijn zenuwstelsel. Kuyper zou het 
dan ook slechts drie jaar in de Kamer uithouden,  on-i er overigens 
enkele decennia later terug te keren als minister-president. 

De snelle opgang van de ARP aan het einde van de negentiende 
eeuw had niet alleen te maken met de onderlinge verdeeldheid der 
liberalen tegenover de strijdbare gereformeerden. Kuyper en de 
zijnen konden ook oprukken naar het centrum van de macht bij 
gebrek aan concurrentie van twee andere emancipatiebewegingen 
die pas later op gang kwamen: de katholieke en de socialistische. 

Tot 1796 was het katholieken in Nederland verboden geweest 
een publiek ambt uit te oefenen. Pas de Bataafse Republiek bracht 
de juridische gelijkstelling van katholieken met andere godsdien-
stige groepen. Bovendien moesten ze tot 1848 wachten totdat het 
verbod op het bestaan van de bisschoppelijke hiërarchie werd op-
geheven. Openbare katholieke activiteiten beperkten zich tot diep 
in de negentiende eeuw tot de culturele en economische sfeer. 

Pas in het  fin  de  siècle  kwam de politieke bewustwording in ka-
tholieke kring goed op gang. In 1883, vier jaar na de oprichting van 
de ARP, publiceerde de priester en dichter Schaepman een artikel 
onder de titel: 'Een katholieke partij - Proeve van een Program'. 
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Daarin bepleitte de geestelijke, naast vrijheid van godsdienst en 
kerkvergadering, een serie maatregelen op het gebied van onder-
wijs die sterk deden denken aan hetgeen Kuyper eerder had voor-
gesteld. Schaepman verlangde bovendien, eveneens in navolging 
van de AR-voorman, een uitbreiding van het kiesrecht voor het 
snel uitdijend katholiek volksdeel. In die tijd gold nog het census-
kiesrecht: alleen wie een bepaalde som aan belastinggeld afdroeg, 
mocht stemmen. 

Hoewel ook Schaepman streefde naar de oprichting van een 
politieke organisatie, zou het tot 1904  duren voordat het zover 
zou komen. Verdeeldheid onder de katholieken was daarvan de 
belangrijkste reden. Er bestonden grote verschillen tussen de ka-
tholieken boven en beneden de grote rivieren. Daarnaast was de 
katholieke elite - voor een belangrijk deel opgeleid aan de Leidse 
universiteit - liberaal georiënteerd. Ook leefden er principiële 
twijfels over de oprichting van een eigen partij. 

Terwijl Kuyper had gesteld dat in een wereld 'waarin de zonde 
woont partijvorming een onafwijsbare noodzakelijkheid' was, be-
twijfelden katholieke intellectuelen juist of een eigen politieke 
partij wel het geëigende instrument vormde om het geloof te ver-
breiden. Zo achtte de Franse filosoof Maritain, die ook in Neder-
land de nodige invloed uitoefende, de oprichting van een katho-
lieke partij een onbegonnen zaak. Christelijke normen waren 
volgens hem niet op een eenduidige wijze in politieke stellingna-
mes te vertalen. Bovendien hadden de katholieke standpunten 
naar zijn mening zo veel redelijkheid dat die ook door niet-katho-
lieken ondersteund konden worden. 

Daarnaast betwijfelden nogal wat Nederlandse katholieken of 
de Lage Landen al rijp waren voor het vertoon van katholiek zelf-
bewustzijn in de vorm van een eigen politieke partij. Liever sloten 
zij zich bij anderen aan: in de eerste helft van de negentiende eeuw 
hij de liberalen die hen in 5848 meer godsdienstvrijheid hadden 
bezorgd, in de tweede helft van de eeuw bij de Kuyperianen die 
streden voor een grotere onderwijsvrijheid. 'Zij durfden zich 
slechts aan te sluiten bij anderen, wanneer ze vrijwel zeker konden 
rekenen op een goede uitslag. Opportunisme dus,' zo typeerde de 
hstoncus  Manning  het katholiek gedrag.' 
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Voorstellen om naar Duits voorbeeld een interconfessionele 
partij met de Kuyperianen te vormen, vonden echter geen steun, 
niet in het minst door vijandige reacties van protestantse kant. De 
afkeer van Rome was daar nooit ver weg. Groen van Prinsterer 
had die enkele decennia eerder pregnant verwoord in zijn Bijdrage 
tot heriening der grondwet in Nederlandschen in (1836). Daarin had 
Groen de katholieken ingepeperd niet al te hoog van de toren te 
blazen met hun verlangens naar grotere godsdienstige en culture-
le vrijheden. 'Zij althans mogen de weldadigheden Gods over Ne-
derland niet miskennen. Het heeft God behaagd hier de macht 
van het bijgeloof te verdrijven: hier voor het zuiver Evangelie een 
zetel gesticht; hier een toevluchtsoord tegen de Antichrist van 
Rome te bereiden; hier lange tijd de zaden van het ongeloof van 
de kerk te verstikken, of uit de kerk te verbannen.` 

Kuyper en Schaepman slaagden er echter in dergelijke tegen-
stellingen te overbruggen. Zij streefden naar een verstandshuwe-
lijk omdat ze dezelfde vijand en een gemeenschappelijk politiek 
programma hadden. De schoolstrijd dwong katholieken en cal-
vinisten nauwer samen te werken dan op grond van hun levens-
beschouwing kon worden verwacht. Bovendien, zo overwoog 
Schaepman, was samenwerking met de protestanten uiteindelijk 
minder schadelijk dan met de liberalen. Gezien de grote sympa-
thie in eigen kring voor de liberalen, zou dat gemakkelijk tot over-
loop leiden. De kans dat katholieken naar het protestantse kamp 
zouden overlopen, was veel kleiner. 

Ook Kuypers achterban, hoe groot en activistisch ook, was te 
klein om op haar eentje hervormingen af te dwingen. 'Meer dan 
een kwart van de Kamer zullen we niet kunnen winnen,' zei Kuy-
per op het toppunt van zijn macht in 1901 tijdens de verkiezings-
campagne die hem het premierschap zou brengen. 

Het was dit onvermijdelijk gevoel een minderheid te zijn en te 
blijven, dat zelfs de strijdbare Kuyper tot schikken en plooien 
bracht. Hij mocht dan incidentele successen hebben geboekt, een 
subsidie voor het christelijk onderwijs kon de oppositie niet af-
dwingen. Wilde hij die binnen bereik brengen, dan moest hij zijn 
protestantse strijdlustigheid in toom houden en zijn oppositione-
le toon matigen. 
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n had De antirevolutionairen en katholieken zouden dan ook steeds 

ren te vaker samen met elkaar optrekken in het parlement onder leiding 

titure- van hun voorlieden  Dc  Savornin  Lohman  en Schaepman. Jonk- 

er Ne- heer De Savornin  Lohman  had in 1879  het antirevolutionaire roer 

macht van Kuyper in de Kamer overgenomen. Deze advocaat en raads- 

lie een heer uit Den Bosch was uit geheel ander hout gesneden dan zijn 

st van voorganger. Natuurlijk, ook  Lohman  schoot regelmatig uit zijn 

of van slof tegen de liberalen. 'Gij liberale heeren, gij noemt u vrijzinnig, 
maar gij doodt de vrijheid,' verweet hij hen. De 'heeren' beseften 

tegen- dat onvoldoende doordat 'nooit eerder eene andere partij aan het 

;huwe- roer is geweest dan die welke wij de liberale partij noemen'.' Bo- 

)olitiek vendien toonde hij zich een beginselvaste Kuyperiaan door het 

en cal- opdringen van de staat in het maatschappelijk leven aan de kaak te 

levens- stellen. Zo verzette hij zich hevig tegen de oprichting van de Rijks- 

rrwoog postspaarbank en de invoering van de leerplicht. Bevordering van 

Lndelijk spaarzaamheid of leerlust vond hij geen overheidstaak. 

sympa- Toch wilde  Lohman  meer zijn dan een principiële vechtersbaas: 

)t over- de jurist onderscheidde zich juist met constructieve commentaren 

e kamp op voorliggende wetsteksten. Op die manier wilde hij zijn politie- 
ke beweging voorbereiden op regeringsverantwoordelijkheid. 

,was te  Lohman  wilde bewerkstelligen dat 'de partij zich boven het niveau 

eer dan  an  een oppositiegroepje verhief', schrijft zijn biograaf Suttorp.'° 

ei Kuy-  Lohman  maakte in zijn politieke handelen een zorgvuldig on- 

iezings- dcci cheid tussen parlement en regering. Politieke aanvallen be- 
\vaarde hij voor zijn liberale tegenstanders in de Tweede Kamer. 

Ljn en te Nimmer koos hij het kabinet als doelwit voor zijn verbale kanon- 

plooien schoten. Wij zijn gouvernementeel,' schreef hij jaren later in het 

ekt, een partijblad, 'omdat 's  lands  belang eischt dat, als men zelf niet aan 

niet af- het roer staat, men toch anderen niet beletten moet om vooruit te 

t hij zijn stevenen.' Het parlement 'gouverneert niet', maar 'controleert' 
)sitlone- slechts, aldus  Lohman.  Daarom weigerde hij ook begrotingen af 

te stemmen, niet alleen een gemakkelijke weg - 'een oorkussen 
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voor luiaards' - maar ook 'ongeoorloofde dwang op de Kroon 
omdat hiermee feitelijk een bewindsman wordt verworpen'.11  

Daarmee verschilde hij sterk van mening met Kuyper die buiten 
het parlement de ARP als partijleider was blijven bestieren. In te-
genstelling tot  Lohman  beschouwde Kuyper het parlement als 
'geconcentreerde natie' die begrotingen kon afstemmen en des-
noods een heel kabinet naar huis moest sturen. Kuyper liet Lob-
man in een gepeperde brief weten dat hij diens staatsrechtelijke 
terughoudendheid 'zeer beslistelijk' verwierp 'als in strijd met het 
antirevolutionaire beginsel en in strijd met het karakter van ons 
Hollands staatsrecht'. 12 

Het was niet de enige en laatste botsing tussen de twee. Kuyper 
ontpopte zich steeds meer als politieke plaaggeest voor  Lohman.  
Inzet van hun steeds scherpere onderlinge conflicten was de vraag 
in hoeverre Kamerleden hun eigen verantwoordelijkheden had-
den en los van de partijlijn konden opereren.  Lohman  stond, zo 
schreef hij in 1 8 99,  het ideaal voor ogen 'van de Oud-Germaan-
sche volksvergadering waar de mannen van ervaring en gezag het 
woord voerden om door dat woord geheel de vergadering mee te 
slepen'.'-' Kuyper wilde juist dat de AR-parlementariërs zich zou-
den opstellen conform de partijlijn. 

Op de achtergrond sluimerde een verschil van mening over de 
verhouding tussen geloof en politiek.  Lohman  bestreed Kuypers 
stelling dat uit Gods normen concrete politieke standpunten wa-
ren af te leiden. Een dergelijke visie bemoeilijkte volgens  Lohman  
het zoeken naar de waarheid en het zelfstandig denken. 

Belangrijker nog was dat  Lohman  en Kuyper totaal verschillen-
de mensen waren.  Lohman  was de fijnbesnaarde jurist, thuis in 
het intellectuele klimaat van de Tweede Kamer, en met een grote 
voorliefde voor de juridische analyse. Die ging zover dat hij zon-
dags, na de kerkgang, bij thuiskomst eerst een arrest van de Hoge 
Raad ter hand nam, om het gevoel voor logica terug te krijgen, zo-
als hij tegenover zijn familieleden verklaarde. Zijn gematigde hou-
ding en voorliefde voor juridische en bestuurlijke zaken, maakte 
dat  Lohman  de eerste gouvernementele politicus in AR-kring kan 
worden genoemd. In de schoolpolitieke discussie bracht hij zijn 
liberale tegenstanders regelmatig in verwarring. Zijn biograaf 
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schrijft bijvoorbeeld dat  Lohman  met zijn gematigde opstelling 
zijn liberale opponenten ertoe bracht hun eis in te slikken dat sub-
sidiëring van het christelijk onderwijs pas mogelijk kon worden na 
een grondwetswijziging. 

Kuyper daarentegen was de doener, de massamobilisator, ge-
richt op het bewaken van de orthodoxie, en op het slaan van een 
band tussen de Haagse heren enerzijds, en de boeren, onderwij-
zers en middenstanders in het land anderzijds. 

Gezien de grote verschillen tussen Kuyper en  Lohman  was een 
breuk onvermijdelijk. Toen de twee in het midden van de jaren ne-
gentig opnieuw met elkaar overhoop kwamen te liggen over een 
voorstel tot verruiming van het kiesrecht - naast de schoolstrijd 
het tweede grote politieke thema uit die tijd - gingen ze politiek uit 
elkaar. In 1898 scheidden De Savornin  Lohman  en de zijnen zich 
af onder de naam 'vrij-Anti-Revolutionairen'. Na enkele fusies 
met kleinere politieke bewegingen doopten zij zich ten slotte om 
tot de Christelijk-Historische Unie. 

De partij zou als los georganiseerd politiek gezelschap gaan 
opereren, allergisch voor machtspolitiek en dogmatisme. Haar 
programmatisch streven was vaag. De CHU ambieerde 'een chris-
telijke staat in protestantse zin'. Gods geboden waren slechts 
'richtsnoer en toetssteen'. 

uypers Kuyper was er de man niet naar deze tegenslag als een nederlaag 
:en wa- te zien. Onverminderd bleef hij de nadruk leggen op de noodzaak 
ohman van één christelijk front, en bleef hij de profeet van de antithese.  

lien  latere toespraak voor bestuurders van de Gereformeerde 
:hillen- Kerk (i 909) getuigde daar nog eens van. 
huis in Vrees nooit voor een duurzaam uiteenvallen der Coalitie. Al 
n grote werd ze straks tijdelijk losgewrikt, altoos zal ze uit natuurlijke aan- 
rij zon- drift haar krachten herwinnen, en hoe voller ge de nadruk op de 
,e Hoge Antithese legt, des te vaster zal ze inwortelen. Bij tal van afgelegen 

en, zo-  vraagstukken moogt ze gedeeld staan, zodra deze Antithese trilt, 
de hou- huivert de zenuw in uw gevoel vanzelf op.114  
maakte Hiermee vergeleken stak  Lohman  wat saai en degelijk af. Zijn 
-ing kan deskundige juridische bijdragen gaven hem echter groot gezag in 
hij zijn het parlement. Hij hielp teksten voor het nieuwe Wetboek van 

)iograat strafrecht vervaardigen. Ook werd hij opgenomen in een com- 
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missie die een grondwetswijziging moest voorbereiden met het 
oog op de invoering van nieuwe onderwijsbepalingen. 

Met zijn gematigde opstelling onderscheidde  Lohman  zich ook 
van de katholieke voorman Schaepman. Deze had na de aanname 
van de wet voor het lager onderwijs ten tijde van het kabinet Kap-
peyne gepopeld om het politieke strijdperk te betreden. Schaep-
man was vaak op de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal 
gesignaleerd, met de kennelijke bedoeling zich goed op zijn toe-
komstige parlementaire taak voor te bereiden. 

Na zijn aantreden in i 88 kregen niet alleen politieke tegen-
standers onder,  de Kamerleden, maar ook het kabinet er bij hem 
flink van langs, al poogde Schaepman de oppositie lichtvoetiger te 
voeren dan Kuyper had gedaan. De bestrijding van de achterstel-
Bug van de christelijke scholen vormde daarbij opnieuw een rijke 
inspiratiebron. 

Inmiddels was in 1878 de schoolwet van de liberaal Kappeyne 
aangenomen die de kwaliteitseisen voor het onderwijs behoorlijk 
had opgeschroefd. Daarmee werden de christelijke ouders met 
hun particuliere scholen op kosten gejaagd. Het christelijk onder-
wijs was daarmee volgens Schaepman zo vrij 'als de Poolse bis-
schoppen onder de ukazen van de csaar'. Het bijzonder onderwijs 
had 'de armoede en het toezicht. Kan het anders dan sterven?`-' 

Maar Schaepman richtte zijn pijlen niet alleen op de liberale on-
derwijswet. Hij had een fijne neus voor wat er onder het volk leef-
de, en probeerde eventuele onvrede op ontspannen wijze uit te 
buiten tegen de machthebbers. Zo keerde hij zich tegen de wet-
Modderman. Deze beoogde het drankmisbruik terug te dringen 
door het aan de werkman toegestane gebruik van twee borrels per 
dag te verbieden. Schaepman zag hierin een poging van de staat 
tot volksopvoeding, een taak die de overheid in zijn ogen niet 
toekwam maar aan de Kerk voorbehouden moest blijven. Hij nam 
het op voor de handarbeider en zijn drankgenot. 

Wanneer men nu zegt dat het niet goed is voor den werkman 
om een borrel te drinken dan antwoord ik: laat ons billijk zijn. Ie-
der mensch heeft in zijn leven wel enige opwekking en prikkeling 
noodig. Wanneer men leeft in een klimaat als dit, bijna het gansche 
jaar onder een sombere lucht moet rondwandelen, daarbij ge- 
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drukt wordt door zorgen en huiselijke omstandigheden, dan kan 
men zich niet altijd blijven voeden met brood, vleesch, aardappe-
len en groenten en zo als verder die voortreffelijke dingen mogen 
heten; dan verlangt men wel iets meer. Wij, die in die ruime mate 
daarvan kunnen genieten, die niet onze toevlucht hoeven te ne-
men tot een borrel om toch geestrijken drank te gebruiken; wij die 
den nodigen alcohol voor ons hersen- en zenuwleven toch wel 
kunnen krijgen zonder tot gedistilleerd onze toevlucht te nemen - 
wij moeten een weinig billijk zijn tegenover den werkman, hem 
iets gunnen en niet zijn geheel leven willen reglementeeren naar 
de idealen van het Nut van het Algemeen of van den "Braven 
Hendrik".'16  

Behalve de dankbaarheid van jeneverminnend Nederland, le-
verde Schaepman dit welsprekend optreden een bestuurlijk suc-
ces op. Het wetsvoorstel-Modderman zou op belangrijke punten 
worden gematigd. Het optreden van de katholieke voorman zou 
het jeneverkelkje de bijnaam van Schaepmannetje bezorgen. 

In 1888 beleefde de samenwerking tussen gereformeerden en ka-
tholieken een apotheose. In dat jaar profiteerden beide groepen 
voor het eerst van de uitbreiding van het kiesrecht. Er ontstond 
een confessionele meerderheid in de Tweede Kamer die de basis 
legde voor de eerste christelijke coalitie onder leiding van de anti-
revolutionair  MacKay  (1888-1891). 

Koning Willem ni had hoogstpersoonlijk voorkomen dat Kuy-
per de Zoete overwinning van de emancipatie mocht proeven: de 
orst had hem gepasseerd als kabinetsformateur. Het staatshoofd 

xcIi or Kuyper te veel een scherpslijper om het land in harmonie te 
kunnen leiden. Als bewaker van eenheid van de natie had Willem  
iii  weinig op met iemand die dezelfde eenheid in zijn ogen be-
dreigde. Zo was het volkspetitionnement dat Kuyper had georga-
nsecrd voor het christelijk onderwijs en waarmee hij 300.000 

handrekeningen had opgehaald, volkomen verkeerd gevallen bij 
het hof. 

Kueper had met het petitionnement een beroep willen doen op 
de kon In om de schoolwet van Kappeyne van de Copello niet te 
tekenen. Daarmee had de AR-voorman in koninklijke ogen onge- 
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oorloofde druk uitgeoefend op het hof en onnodig politieke  on  
rust en verdeeldheid gezaaid. Willem ui deelde de mening van  dc  
liberalen dat subsidie voor het christelijk onderwijs de eenheid van 
het Nederlandse volk zou ondergraven. 

Van zijn kant had Kuyper er weinig aan gedaan de gunst van de 
koning te verwerven. Al in 1874  had hij zich in een redevoering 
dubbelzinnig uitgelaten over het koningschap. Het instituut mo-
narchie beviel hem, de leden van het koninklijk huis minder. Alle 
opperste overheid in monarchie of gemeenebest regeert Del Gra-
tia. Doch dat goddelijk recht kleeft aan hun kroon maar niet aan 
hun persoon. Zij zijn gewone schepsels, in den regel nog dieper 
gezonken dan anderen,' schreef hij.` 

Het was het kabinet-MacKay  dat bewerkstelligde wat de felle op-
positie van Kuyper en Schaepman niet had kunnen bereiken: 
staatssubsidies voor het bijzonder onderwijs. De wet zou de naam 
van de minister-president zelf krijgen. Conform de antirevolutio-
naire staatsleer had het voorstel bescheiden politieke ambities. 
Het kabinet wilde niet alles regelen. Hoewel het subsidie verleen-
de aan lagere scholen op christelijke grondslag, besefte  MacKay  
dat het aan het initiatief van de ouders zelf lag of die zouden ont-
staan. 

Wat vooral veranderde, was dat het kabinet zulke pogingen niet 
meer zou tegenwerken. 'Het behoort zeker niet tot zijne roeping 
het vrije onderwijs tegen te werken of te bemoeilijken tot nadeel 
van de nationale ontwikkeling,' schreef  MacKay  in de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel.18  

Lohman,  die was gevraagd zitting te nemen in het kabinet, had 
dat in eerste instantie geweigerd. 'ik moet de aangename post blij-
ven bezetten van vechtersbaas en mijn naam van een nijdig man 
eer aandoen,' schreef hij Kuyper.19  Toen het kabinet-MacKay  
door diverse ministerscrises geteisterd werd, vervulde hij echter in 
1890 en 1891 toch nog het ministerschap van Binnenlandse Za-
ken. 

Ook in de navolgende decennia trokken protestanten en katholie-
ken regelmatig met elkaar op. Toch ontstonden er ook steeds 
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meer spanningen tussen de twee stromingen die het  fin  de  siècle  
zijn politieke dynamiek hadden gegeven. 

De grondwetswijziging van 1 9  1 7  - de zogeheten pacificatie - 
speelde daarbij een belangrijke rol. Nadat de rechten voor het bij-
zonder onderwijs en het algemeen kiesrecht constitutioneel wa-
ren vastgelegd, ontviel de twee christelijke stromingen een zeer 
belangrijk bindmiddel. De achterstelling van het onderwijs dat in 
de laatste decennia van de negentiende eeuw een rijke bron was 
geweest van oppositioneel wapengekletter, was verdwenen. 

Concurrerende emancipatie, splijtende geloofskwesties en poli-
tieke wrijvingen tussen katholieken en protestanten gingen de 
verhoudingen steeds meer bepalen. Het groeiend aantal katholie-
ke organisaties, de aanzwellende politieke aanhang voor Schaep-
man - zeer geholpen door het hoge geboortecijfer in Roomse 
kring - zorgden voor groeiend zelfvertrouwen. Steeds meer ka-
tholieke leidende figuren gaven gehoor aan de oproep van paus 
Leo xiii die in zijn encycliek Rerum Novarum (i 893) zijn geloofs-
genoten had opgeroepen uit hun 'getto's' te komen en te midden 
van de ongelovigen actief te werken aan de kerstening van de we-
reld. In zo'n klimaat werd - ook in Nederland - de oprichting van 
de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) in 1926 vanzelfspre-
kend. 

De antirevolutionairen waren maar zeer ten dele bereid aan dit 
groeiend activisme ruimte te bieden. Onder leiding van Kuyper 
ontwikkelden zij zich tot rasregeerders die hun oppositieverleden 
definitief van zich af hadden geschud. Tussen i 901 en 1940  stond 
de partij vrijwel onafgebroken aan het roer van de regering en le-
vcrde zij vier minister-presidenten aan negen coalitiekabinetten: 
Kuyper (1901-1905), Heemskerk (1908-1913), Colijn (1925-1926 
en I933-1939) en Gerbrandy (tijdens de Londense ballingschap 
van de Nederlandse regering tussen 194o en 1945). 

Het was het laatste kabinet-Colijn dat juist door de RKSP ten val 
zou worden gebracht. Zodra het in de Tweede Kamer was aange-
treden zonder dat het op een parlementaire meerderheid kon re- 
kenen, diende de RKSP-fractie een motie van afkeuring in die 
prompt werd aanvaard. RKsp-fractieleider  Deckers  sprak in de 
motie uit 'dat de kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optre- 
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den van een kabinet, dat de nodige waarborgen biedt voor een 
deugdelijke behartiging van 's  Lands  belang in gemeen overleg 
met de Staten-Generaal [en] keurt het aftreden van dit kabinet 
af 1.20 

Het was de eerste en laatste, maar tevens succesvolle katholieke 
oppositiedaad. Het was tevens de enige en laatste keer dat een co-
alitie ten val kwam als gevolg van een motie van afkeuring van een 
oppositiepartij. 

Het katholieke zoeken naar een vooraanstaande plaats in de na-
oorlogse politiek vormde een voortzetting van het gegroeide acti-
visme van het begin van de eeuw. Daarin slaagden de katholieken 
beter dan zijzelf hadden verwacht. De erfgenaam van de RKSP, de 
in 1946 opgerichte Katholieke Volkspartij (KVP), zou de vooroor-
logse spilpositie van de ARP overnemen en die meer dan twee de-
cennia niet meer uit handen geven. 

De antirevolutionairen moesten de wisseling van de wacht be-
kopen met zes lange jaren van ontgoocheling en isolement in de 
oppositie. Ze stelden zich op als verongelijkte ex-regeerders en 
hoeders van de vooroorlogse erfenis van de ARP. 

'Ik ben niet veranderd,' deelde Jan Schouten, de nieuwe leider van 
de ARP, in mei 1945 mee na zijn terugkeer uit Mauthausen, het 
concentratiekamp waar hij de laatste maanden van de Tweede We-
reldoorlog had doorgebracht. De boodschap van de man die in 
1933 fractievoorzitter was geworden en dat tot 1956 zou blijven, 
was niet mis te verstaan: Nederland moest op 5  mei 1945 verder 
gaan waar het op 4  mei 1940 was gestopt. Zijn eigen partij moest 
weer de dominante rol gaan vervullen die ze tijdens het interbel-
lum had gespeeld. 

Koningin Wilhelmina dacht daar anders over. Zij had de vijf ja-
ren van ballingschap in Londen doorgebracht met vertegenwoor-
digers van het ancien regime onder leiding van de antirevolutionair 
Gerbrandy. Wilhelmina schreef de snelle nederlaag van Neder-
land in mei 1940 toe aan de in haar ogen weke democratie van 
voor de oorlog. Zij was vastbesloten om in het eenmaal bevrijde 
Nederland zelf de touwtjes in handen te nemen en het oude, in 
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r een haar ogen vermolmde, partijbestel te omzeilen. 

verleg Enkele weken na de bevrijding verstrekte koningin Wilhelmina 

abinet de eerste formatie-opdracht dan ook aan een politieke nieuweling, 
de vrijzinnig-democraat Schermerhorn was een van de politici die 

olieke geen binding hadden met het traditionele partijwezen. Schermer- 

en -  horn  had zich in het gijzelaarskamp St. Michielsgestel gemanifes- 

an een teerd als een krachtige figuur die de naoorlogse vernieuwing ter 
hand zou kunnen nemen. Geen van de vooraanstaande AR-politi- 
ci had in dit Brabantse gevangenkamp gezeten waar veel van de 

de na- naoorlogse vernieuwers zoals Schermerhorn, en de socialistische 

Ie acti- voorman Willem Drees, hun gedachten over het naoorlogs poli- 

)lieken tieke bestel hadden laten gaan. 

icsi', de Schermerhorn moest proberen om 'een nationaal kabinet voor 

oroor- herstel en vernieuwing' tot stand te brengen. Om de politieke  on- 
vee de- ervarenheid van Schermerhorn enigszins te compenseren kreeg 

hij de politiek rijpere Drees naast zich. Hoewel het kabinet geen 

cht be- parlementaire binding kon krijgen omdat het eerst nieuwe verkie- 

it in de zingen moest voorbereiden, wilden de beide formateurs toch zien 

lers en of politieke partijen zoals de ARP er steun aan konden geven. 
Schermerhorn wilde voorlopig geen nieuwe verkiezingen, on- 

der meer om vernieuwingsbewegingen als de Nederlandse Volks- 

der van beweging, waarvan hij voorzitter was, de kans te geven zich verder 

en, het te ontplooien. De zetels in het parlement die door overlijden of 

de vertrek waren opengevallen, zouden zijns inziens moeten worden 

ri die in bezet door mensen die zich hadden onderscheiden met verzetsac- 

blijven, tiviteiten of met andere bezigheden waarmee ze het vertrouwen 

verder en gezag onder de Nederlandse bevolking hadden verworven. 

ij moest Schouten liet meteen open en duidelijk weten dit een onjuiste 

nterhel- procedure te vinden. Hij meende dat er zo snel mogelijk nieuwe 
verkiezingen moesten worden gehouden om een kabinet met  par- 

e  vijf ja- lemc,itaire binding mogelijk te maken. De oude staatsinstellingen 

mvOOr-  dienden in zijn ogen met de hoogste spoed opnieuw te worden ge- 

[utionair aciivcerd. De traditionele politieke partijen zouden alle openge- 
Neder- vallen plaatsen in het parlement voor hun rekening moeten ne- 

-In men. De vacante zetels moesten worden opgevuld door politici 
bevrijde die 1 97 op de kieslijst hadden gestaan. 
oude, in De afwijzende reactievan de ARP op hun vernieuwingsplannen 
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stelde de beide formateurs dermate teleur, dat zij afzagen van ver-
dere pogingen hun aanstaande kabinet van enige parlementaire 
steun te voorzien. Zij benaderden vervolgens op persoonlijke titel 
politici die ze uit hun gevangenschap of elders hadden leren ken-
nen om plaats te nemen in hun kabinet. 

Toen de formatie was voltooid en het kabinet-Schermerhorn 
/Drees was aangetreden, wijdde waarnemend ARP-partijvoorzit-
ter De Wilde, oud-minister uit het kabinet-Colijn, een terugblik 
aan de formatie van het kabinet van partijiozen, katholieken en 
socialisten. In zijn betoog klonken de eerste verongelijkte tonen 
door van aan de kant gezette bestuurders. De Wilde oordeelde dat 
zijn partij in de hoek was gezet. Gezien de actieve houding in het 
verzet van vele antirevolutionairen had hun partij dat niet ver-
diend. Hij stelde de sociaal-democraten en de 'volksbewegers die 
den mond vol hebben van Christendom en Humanisme' verant-
woordelijk voor het gegeven dat 'feitelijk onze mannen geen deel 
konden hebben in het nieuw gevormde kabinet'.21  

Het roerig en in de ogen van de antirevolutionairen verdacht 
verloop van de kabinetsformatie bepaalde ook de houding van 
Schouten tegenover het nieuwe kabinet. Tijdens het debat over de 
regeringsverklaring verweet hij Schermerhorn en Drees dat hun 
kabinet een 'principiële dictatuur' had gevestigd door te weigeren 
de oude staatsinstellingen nieuw leven in te blazen. 'ik bedoel na-
tuurlijk niet een dictatuur van de Duitschers, maar wei in princi-
pieelen zin, in wezen, eenzelfde dictatuur onder Nederlandsche 
leiding. 122 

De katholiek Beel, die als minister van Binnenlandse Zaken was 
belast met de zorg om de constitutie, voelde zich onmiddellijk 
aangesproken. Hij speelde de bal terug, en antwoordde dat Schou-
ten zelf inconstitutioneel gedrag vertoonde door als oud-lid van 
de Tweede Kamer weer in diezelfde Kamer zitting te nemen. Ar-
tikel 88 en artikel 94  van de geldende grondwet beperkten de zit-
tingsduur van de Tweede Kamer immers tot vier jaar? 

Niet alleen de ARP, maar ook de CHU stond buiten de regering. De 
'Unie' lag bijna geheel in duigen. Ze had haar afkeer van een ster-
ke partijorganisatie in de oorlog moeten bekopen met een ver- 
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splintering  van haar potentieel. Toen de politiek leider van de CHU, 

Tilanus, na de oorlog uit gevangenschap terugkeerde, was het on-
zeker of de partij de bevrijding zou overleven. 

De massale uittreding van de intellectuele top van de partij was 
daar mede debet aan. Reeds bij het begin van de oorlog hadden 
zich prominente leden gemanifesteerd zoals secretaris Van Wal-
sum  van het  CH-hoofdbestuur, die af wilden van de confessione-
le partijvorming. Zij vreesden een geestelijk isolement en stonden 
daarom afwijzend tegenover de antithese van de antirevolutionai-
ren. Bovendien bepleitten zij een actievere rol van de overheid in 
het sociaal-economisch leven dan de confessionelen van de AR al-
tijd hadden voorgestaan. 

In januari 1945 liet Van Walsum aan Tilanus weten dat hij uit de 
partij zou treden. Zijn vertrek was niet het eerste en niet het laat-
ste. De  CH-politicus Jaap Burger, die we later nog zullen tegenko-
men, had de overstap al in i q 2.6  gemaakt, en zich aangesloten bij 
de sociaal-democratie. Vlak na de oorlog kwam een ware exodus 
van CHu-prominenten op gang, eerst naar de Nederlandse Volks-
beweging, later naar de Partij van de Arbeid. Ook mensen als 
Lieftinck, die in het kabinet-Schermerhorn/Drees zou plaatsne-
men als minister van Financiën, behoorden tot deze 'Doorbraak-
groep'. 

princi- Over het verloop van de formatie in 1945 kon men nog zeggen 

Lndsche dat de ARP door een procedureel geschil buiten de regering was 
gebleven. Bij de vorming in 1946 van het eerste parlementaire ka- 

en was binet na de oorlog was dat geenszins het geval. Daarin kwamen 

ddellijk voluit de politieke verschillen op tafel die de ARP tot een langduri- 

Schou- ge tocht door de woestijn veroordeelden. 

-lid  "an  Bij de verkiezingen van 1 946  verloren de antirevolutionairen 

ien 1\t- vier van hun 17 zetels in het parlement. De nederlaag vormde een 

de rit- teleurstellend resultaat van een verkiezingscampagne waarin de 
ARP zich had moeten verweren tegen beschuldigingen van be- 
houdzucht. De machthebbers van weleer zaten definitief in het 

ring. De verdomhoekje. 

en ster- In Januari 1946 vertrouwde een verbolgen Schouten zijn partij 
en ver- toe: Maakt U met een ding vertrouwd, mijne heren, en dat is hier- 
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mede: al zouden wij meteen program komen nog vooruitstreven-
der dan dat van de zogenaamde eenheidsvakbeweging [de "com-
munistische" vakbond van die tijd], dan nog zou men van ons zeg-
gen dat wij een burcht van conservatisme zijn, en dat wij nier 
anders bedoelen dan een mammonnistisch-kapitalistische maat-
schappij in stand te houden.123  

De katholieken verkeerden in een geheel andere positie. Hun 
partij was door het grote zetelaantal onmisbaar voor coalitievor-
ming. Minder dan de ARP werd de KP geassocieerd met de oude 
politieke orde van voor de oorlog. Het was dan ook geen toeval 
dat Louis Beel, minister van Binnenlandse Zaken in het dernissio-
naire kabinet-Schermerhorn, de formatieopdracht verwierf. Bed 
was tijdens de oorlog een van de ondertekenaars geweest van het 
Eindhovens Adres waarin een min of meer autocratisch bestuur in 
het naoorlogs Nederland was bepleit. Bovendien was Beel kort-
stondig lid geweest van de vernieuwingsgezinde Nederlandse 
Volksbeweging. 

Een korte formatie van slechts één maand volgde. Eén ding 
werd snel duidelijk. 'Een christelijke coalitie wensen de katholie-
ken niet meer,' zoals de liberale staatsrechtgeleerde Oud later 
schreef 'De les van de jaren dertig is niet vergeten.'24  

In het gijzelaarskamp van St. Michielsgestel en in het kabinet-
Schermerhorn/Drees hadden de katholieken ontdekt dat met de 
socialisten goed viel te praten. Socialistische pleidooien voor een 
actieve interventie van de staat in het sociaal-economisch leven 
vonden weerklank in katholieke kring, al bleven KVP'ers zich af-
wijzend opstellen tegenover de materialistische inslag  the  zij in de 
socialistische ideologie meenden te ontwaren. Wij katholieken 
graven dieper, mikken hoger,' had Beel zich in de verkiezingsstrijd 
van 1946 laten ontvallen.25  

Een tweede factor die katholieken richting socialisten dreef was 
de zorg binnen de KVP over een mogelijke radicalisering van de ar-
beiders. Vlak voor de verkiezingen van 2946 had de communisti-
sche vakbond avc een grote havenstaking georganiseerd die door 
het leger was neergeslagen. Ook de winst van de CPN baarde me-
nigeen tijdens de ontluikende Koude Oorlog grote zorgen. Door 
de PvdA bij de regering te betrekken hoopten de katholieken te 
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voorkomen dat de socialistische achterban zich van de democrati-
sche hoofdstroom zou verwijderen. 

Een derde motief voor de rooms-rode toenadering vormde het 
beleid ten aanzien van het voormalig Nederlands-Indië. Op 1 7  au-
gustus 1945 hadden de Indonesische nationalisten Soekarno en 
Hatta in Djokjakarta de Indonesische republiek uitgeroepen. of-
schoon koningin Wilhelmina de Nederlandse kolonie al in 1942 

een grotere zelfstandigheid in het vooruitzicht had gesteld, accep-
teerde het Nederlands gezag deze onafhankelijkheidsverklaring 
niet. Onderhandelingen met de nationalisten volgden, en liepen 
vlak voor de verkiezingen in 1946 vast. De Indië-politiek werd 
daardoor een van de voornaamste verkiezingsissues. 

De ARP en de CHU hadden zich vanaf 1945  onderscheiden met 
harde aanvallen op de Indië-politiek van het kabinet-Schermer-
horn/Drees. De confessionelen was het niet zozeer te doen om 
de terugkeer naar de vooroorlogse positie van het koninkrijk. Ze 
wilden vooral de revolutionaire krachten de kop indrukken. Voor 
de antirevolutionairen stond de Indonesische opstand gelijk aan 
de Franse revolutie waaraan de ARP haar naam en identiteit ont-
leende. Wie Indië aan Soekarno en de zijnen overliet, gaf  Insulin-
de volgens de antirevolutionairen over aan chaos en revolutie. Of, 
zoals de AR-politicus Bruins Slot het dogmatisch formuleerde: 
'Gezag is gezag, overheid is overheid en rebel is rebel. Wie dat niet 
ziet, brengt een zee van jammer over Indië.'26  

De katholieken waren evenmin van zins Nederlands-Indië 
zomaar prijs te geven. De besprekingen over grotere onafhanke-
lijkheidin april 1946 op het St. Hubertusslot op de Hoge Veluwe 
werden door de KVP -voorman Romme in de Volkskrant,   in die ja-
ren spreekbuis van katholiek Nederland, betiteld als de 'Week der 
Schande'. 

Toch was de katholieke positie in het debat over de toekomst 
van de kolonie een wezenlijk andere dan die van de antirevolutio-
nairen. Net  als de socialisten hadden de katholieken als relatief 
IonIc emancipatiebeweging nauwelijks eigen kader in het binnen-
lands bestuur van de overzeese kolonie. Dat werd gedomineerd 
door liberalen en antirevolutionairen zoals Colijn die op een glan-
zende carrière in de Oost kon terugkijken. Katholieken en soda- 
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listen hadden minder gevestigde belangen in de kolonie en kon-
den daardoor elkaar gemakkelijker vinden in de Indië-politiek dan 
katholieken en protestanten. 

In juli 1946 kon het kabinet-Beel aantreden. Het had vertegen-
woordigers uit KVP- en PvdA-kring, alsmede enkele politiek dak-
loze ministers. Een hard debat over de regeringsverklaring volgde. 
'Het oude bestand heeft plaatsgemaakt voor een nieuw,' verklaar-
de Bed uitdagend. De protestantse dominantie van voor de oor-
log had moeten wijken voor een verbond van de twee jonge eman-
cipatiebewegingen in de rooms-rode coalitie, dat langer dan een 
decennium zou standhouden. 

Het antwoord van ARP-fractieleider Schouten was bitter. Hij be-
klaagde zich over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Vol-
gens hem was het daarin niet democratisch toegegaan. Zijn poli-
tieke groepering was, net als die van de cHu en van de liberale 
Partij van de Vrijheid, nauwelijks geraadpleegd. Hij interpreteerde 
dat als een 'declasseering van bepaalde groepen', waaronder de 
bevolkingsgroep die de ARP representeerde.27  

Vervolgens markeerde Schouten de positie van zijn fractie te-
genover het kabinet. Hij zei: 'Onze groep is altijd gouvernemen-
teel geweest. Ook thans begeert zij niets anders te zijn. Alleen de 
Regeering moet het haar mogelijk maken als zoodanig te kunnen 
optreden. Het hangt van haar beleid af of en inhoeverre we haar 
kunnen steunen. Hoe meer wij kunnen steunen, hoe liever het ons 
zal zijn, hoe meer vreugde het ons zal geven. Wij begeeren de op-
positie niet. Wij voeren die alleen als naar ons inzicht daartoe de 
nood ons is opgelegd. Het staat dus aan het kabinet hoe de ver-
houding tussen dit kabinet en ons zal zijn.128  

De ARP was 'gouvernementeel', zei Schouten en daarmee greep 
hij terug op de term die De Savornin  Lohman  enkele decennia 
eerder ook al had gebruikt. Hoewel alle grote politieke partijen, 
ook de SDAP, inmiddels naar regeringsdeelname streefden en daar-
mee 'gouvernementeel' konden worden genoemd, zou dit etiket 
in de twintigste eeuw vooral de ARP en de CHU blijven aankleven. 

Dat kwam niet alleen door hun veelvuldige regeringsdeelname. 
Het paste ook bij de gezagsgetrouwheid van de protestantse ach- 
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terban van de ARP die haar belette om het overheidsgezag, -'Gods 
dienaresse'-  in Kuypers bewoordingen, te kraken. De emancipa-
tiebeweging van Kuyper had het gezag niet omver willen werpen, 
maar 'nationaler' willen maken door begrip te vragen voor de 
wensen en noden van het achtergestelde, gereformeerde volks-
deel. 

Veel gereformeerde gezinnen hadden de gewoonte om voor de 
overheid te bidden. De verheven opvatting over de rol van de 
overheid - bijbels verankerd in de aanhef van Romeinen xiii 'Eert 
de overheid'-  was diep geworteld in de protestantse traditie. Nog 
in 1992 zou de cHu'er Chris van Veen, die als minister in het kabi-
net-De Jong diende, verklaren: 'De overheid heeft een transcen-
dent aspect, zij is Gods dienaresse.'29  

Bij socialisten en liberalen leefden veel minder hoogdravende 
opvattingen over de staat. Integendeel, met name de eersten had-
den het overheidsapparaat lange tijd beschouwd als potentieel on-
derdrukkingsmechanisme in handen van de bovenlaag van de be-
volking. 'De staat verdrukt, de wet is logen, de rijkaard leeft 
zelfzuchtig voort,' luidt het begin van het tweede couplet van de 
socialistische Internationale. 

rnemen- De PvdA-politicus Van Thijn beschreef de ambivalentie van de 

Ween de socialisten tegenover de staat ooit als volgt: 'Het bekleden van 

kunnen machtsposities binnen het staatsapparaat kan tot niets anders lei- 
we haar den dan inkapseling. Regeren vanuit een minderheidspositie in het 

r het ons parlement is een doodlopende weg. Maatschappijhervorming 

n de op- moet wel afstuiten op de drie bolwerken van behoudzucht: de 

artoe de economische machthebbers, de logge staatsbureaucratie, en de 

e de ver- parlementaire meerderheid.' 
Aan de andere kant, vervolgt Van Thijn: 'Wie de machtsver- 

iee greep houdingen wil veranderen moet erbij willen zijn en het dragen van 
decennia verantwoordelijkheid niet schuwen. Het is deze afweging, dit di- 
partijen, lemma dat onze beweging van oudsher bezighoudt. Van Troelstra 

aen daar- tot Den Uyl. Van het Zwolse Congres in 1913 tot de Utrechtse 

dit etiket partijraad in I977.' °  

Lnklevcn.  Dc  liberalen hadden vanouds niet zo'n wantrouwige opvatting 
leelname over  dc  rol van de overheid als de socialisten, maar zeker ook niet 
pse ach- Zo'n hoogdravende als de confessionelen. Hun opvatting was za- 
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kelijker. De staat diende in liberale ogen een aantal klassieke be-
stuurstaken uit te voeren, en grondrechten van de burger te be-
schermen. Daaronder vielen onder meet het garanderen van (Ie 
openbare orde, de veiligheid en constitutionele vrijheden als het 
bestaan van een vrije pers. 

De verschillende opvattingen over de overheid betekende niet 
dat er grote meningsverschillen tussen de drie bevolkingsgroepen 
waren over oppositiepolitiek. Voor zowel sociaal-democraten als 
liberalen golden in oppositioneel opzicht dezelfde beperkingen 
waarmee Kuyper was geconfronteerd. Ook zij vormden een min-
derheid die, wilden ze hun wensen in de praktijk brengen, met 
niet-geestverwanten een verbond moesten vormen. Om de KVP 

bijvoorbeeld konden socialisten en liberalen niet heen; zonder 
deze partij was na de oorlog bijna geen coalitie te sluiten. Dat tem-
perde eventuele strijdbaarheid bij voorbaat. 

De eerder genoemde Van Thijn signaleert in voorbereidende 
aantekeningen voor een proefschrift over de parlementaire oppo-
sitie in Nederland, dan ook dat voorlieden van liberalen en soci-
aal-democratischen huize zich met enige regelmaat laatdunkend 
over de oppositie uitlieten. vvn-leider Oud bijvoorbeeld beschul-
digde Schouten er in 1948 van zich te buiten te gaan aan 'ultra-
oppositie', waardoor de ARP zich 'min of meer tot onvruchtbaar-
heid heeft gedoemd'. Op zijn beurt kreeg Oud enkele jaren later 
van PvdA-voorman Burger te horen dat zijn oppositie tegen het 
tweede kabinet-Drees 'te weinig opbouwend', 'geforceerd' en 'on-
natuurlijk' was. 

Socialisten als Suurhoif— minister in het derde kabinet-Drees 
wezen erop dat de tijden van grote politieke polarisatie voorbij 
waren. 'Het is een feit: vroeger stonden uitgangspunten, doelstel-
lingen en programma's der politieke partijen veel vierkanter te-
genover elkaar dan nu.' Dat maakte het voeren van oppositie er in 
zijn ogen niet gemakkelijker op. Alleen de oppositie die 'de ver-
grijzing en verstarring weet te doorbreken' had in de ogen van 
Suurhoif toekomst.31  

Het waren uitspraken die van de confessionelen hadden kunnen 
komen. Van het verlangen naar een strijdbare oppositie dat Kuy-
per en Schaepman een halve eeuw eerder had gedreven, was wei- 
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nig meer over. Zoals Tilanus van de CHu het in het debat over de 
regeringsverklaring in 1946 ernstig formuleerde: het gouverne-
menteel karakter van zijn partij maakte slechts een 'loyale, niet ge-
forceerde oppositie' mogelijk. De CHU zou, waar mogelijk, blijven 
werken aan een 'principieele nationale politiek' .32 

Het verlies van regeringsmacht in 1946 van AR]? en CHU was 
meer dan statusverlies van politici die zichzelf zagen als natuurlij-
ke regeerders. Met de oppositie dreigden de protestanten behalve 
de macht ook de strijd om niets minder dan 'de ziel van de Neder-
landse natie' te verliezen, ofte wel, de 'protestantse grondtoon' 
van Nederland zoals Kuyper en de zijnen het hadden uitgedrukt. 
Anno 1948 luidde artikel i van het antirevolutionaire beginsel-
programma nog steeds: 'De Antirevolutionaire of Christelijk-
Historische richting vertegenwoordigt, voor zoveel ons land aan-
gaat, de grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje 
geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1 572,  zijn stem-
pel ontving en wenst dit, overeenkomstig de gewijzigde volkstoe-
stand in een vorm die aan de behoeften van onze tijd voldoet, te 
ontwikkelen?' 

In de oppositie kon de AR]? dit tamelijk totalitair ogende geeste-
lijk principe niet verwezenlijken. Het was immers constructieve 
wetgeving, niet oppositionele kritiek die het geestelijk gehalte van 
de Nederlandse samenleving uitmaakte. 

Tot welk dédain voor het oppositiewerk dat leidde, bleek onder 
meer uit een partijrapport van de AR]? dat inging op de verkiezings-
nederlaag van 1946. De auteur, partij-secretaris Gosker, erkende 
dat de oppositierol tegenover het kabinet-Schermerhorn/Drees, 
waarmee de AR al voor de verkiezingen enigszins had kennisge-
maakt, de verkiezingscampagne had vergemakkelijkt. Toch was de 
antirevolutionairen zo'n rol wezensvreemd, schreef hij. 

'Niet  langer drukte op haar de volle zwaarte der regeeringsver-
antcvoordelijkheid. Het was nu niet noodig onaangename regee-
tins maatregelen te verdedigen, van afslachten van drachtig vee, 
van doordraaien van groente, van lage werkloozen-uitkeeringen 
hadden wij geen last. [ ... ] Wij konden foeteren op de bureaucratie 
en op de geldsmijterij, wij tekenden verzet aan tegen de willekeur 
waarmede  door de regering werd opgetreden, tegen het niet nale- 
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ven van de wetten des  lands  en ongetwijfeld is dat alles ook gede-
gen gebeurd. Maar toch, de Anti-Revolutionaire Partij is een prin-
cipieele partij en omdat zij dat is, kan zij niet in die mate gebruik 
maken van de voordeelen, die aan het "in de oppositie zijn" ver-
bonden zijn, zooals vroeger de SDAP.134  

Regeren deed de ARP in naam van een zedelijk principe. Oppo-
neren stond daarmee automatisch onder verdenking van oppor-
tunisme. Om die reden werd in AR-kring neergekeken op de libe-
ralen die eveneens in de oppositie verkeerden tegenover het 
kabinet-Beel. De liberale leider P.J. Oud werd smalend Per Jaar 
Omgekeerd genoemd, omdat hij naar de mening van veel antire-
volutionairen een onbestendige koers tegenover het kabinet voer, 
vooral op het gebied van de Indië-politiek. 

De uitdagende woorden van Beel in zijn regeringsverklaring van 
1946 hadden er al op geduid dat de katholieken zich realiseerden  
dater  een heel nieuw tijdperk was ingegaan. Zij hadden de protes-
tanten uit het centrum van de macht verdreven en verkeerden in 
de positie de 'grondtoon' van de Nederlandse natie te bepalen. 
Van de schuilkerk-mentaliteit die de katholieken een halve eeuw 
eerder had beheerst, was niets meer over. Integendeel, een nieuw 
rooms triomfalisme werd de vrije loop gelaten. 

Het manifest waarmee de Kvp de verkiezingen van 1 948  inging 
maakte dat duidelijk. 'De katholiek weet - wat ook menig niet-ka-
tholiek beseft—, dat in de beiaard van deze tijd alleen maar redding 
en vrede is te verkrijgen door vestiging van een nieuwe maat-
schappelijke orde, op de grondslag van de zedelijke normen, gele-
gen in de natuurlijke orde en in de Goddelijke openbaring, gelijk 
deze door het Kerkelijk leergezag worden verklaard .135 

KVP-fractieleider Carl Romme was degene die het katholiek 
triomfalisme in woord en geschrift zou uitdragen. 'Deze voor-
man, deze generaal, de geweldige, die de  phalanx  der 32 leidt, de 
jagermeester, op wiens stem de meute de oren spitst, het orakel 
der partij,' zoals een journalist van een bevriend dagblad hem be-
schreef, gaf de hardste repliek op de oude protestantse claim op 
de Nederlandse volksziel. 'Nu niet en nooit niet meer laat het ka-
tholieke volksdeel zich uit de grondtoon van ons volk verdringen,' 
zei Romme in 1951 in De Maa.cbode.36  
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In 1953 zou Romme nog verder gaan en het hele Nederlandse 
volk als katholiek beschouwen. In zijn brochure Katholieke Politiek 
schreef hij: 'De Nederlanders, van nature katholiek en met dui-
zend draden ingesponnen in christelijke tradities, bedrijven God-
dank in tal van opzichten gezamelijke katholieke politiek. [ ... ] Al-
les wat in het politieke vlak gebeurt overeenkomstig de ware 
christelijke normen, noem ik katholieke politiek .137 

In dezelfde brochure die doorspekt was met begrippen als 
saamhorigheid, harmonie en synthese, ging Romme uitgebreid in 
op het verschijnsel oppositie. In het jaar van verschijning van dit 
geschrift had de ARP inmiddels de weg terug gevonden naar de re-
gering en was een 'brede basis' van de drie confessionele partijen 
en de socialisten totstandgekomen. 

Een van de bezwaren die men tegen deze gang van zaken zou 
kunnen inbrengen, schreef Romme, was dat van oppositie geen 
sprake meer kon zijn. De Kvp-leider relativeerde dit nadeel echter 
ogenblikkelijk. Oppositie vond hij eigenlijk iets onnatuurlijks in het 
Nederlandse stelsel van coalitiepolitiek. Dat steunde immers op 
een verzameling minderheidsgroeperingen. De partij die in de op-
positie verkeert moet steeds rekening houden met de groep die in 
de regering zit omdat zij alleen met behulp van deze laatste weer 
aan de macht kan komen. In tweepartijenstelsels zoals die in Enge-
land daarentegen 'leeft men vanuit de gedachte: wat aan het bewind 
is moet radicaal weg en plaats maken voor onze mensen'. Alleen 
daar was oppositie dan ook goed mogelijk, oordeelde Romme.38  

Hij ging nog een stap verder. Oppositie was volgens hem in het 
stelsel van minderheidsgroeperingen niet alleen moeilijk, maar 
ook onnodig. Want waartoe diende oppositie eigenlijk? Als gewe-
ten van de regering? Die rol konden de Tweede-Kamerfracties en 
politieke partijen ook vervullen. 'Ook zij spelen de rol van elkaars 
geweten en van Regeringsgeweten. En overigens kennen wij nog 
een heleboel van die functionarissen meer: bij onze rijkdom van 
persorganen en bij ons sterk gegroeide organisatiewezen in elke 
sector van het maatschappelijke leven wemelt het langzamerhand 
van partijgewetens en van Regeringsgewetens. En dat is op zich-
zelf goed - zelfs al komt men een dood-enkele keer een wat 
scheef getrokken geweten tegen.'39  
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Wat Romme niet vermeldde, was dat de brede-basis-kabinetten, 
en daarmee de afwezigheid van een vitale oppositie, in het belang 
van zijn eigen partij waren. De KVP was het politieke verlengstuk 
vaneen conglomeraat van maatschappelijke organisaties (vakver-
enigingen, boerenbonden, onderwijsorganisaties) die met een 
kunstig evenwichtsspel door de partijtop tevreden moesten wor-
den gehouden. Deze taak werd bemoeilijkt als de KVP op één van 
haar flanken werd aangevallen door een agressief opererende 
PvdA of VVD. 

Dat bleek bijvoorbeeld na 1958, toen de brede basiskabinetten 
ten einde waren gekomen en de PvdA een scherpe oppositie ging 
voeren tegen de christelijke coalitie, een jaar later aangevuld met 
de VVD. Dit veroorzaakte de nodige onrust aan het katholieke ar-
beidersfront. Het noopte de fractieleiding van de KVP de nodige 
keren tot concessies in die richting. Getergd typeerde Romme de 
PvdA-oppositie in die dagen eens als 'een wild zwaaiend hakmes' 
eerder dan 'een puntig ontieedmesje van een kundigen chi-
rurg'.4° 

De band met diezelfde organisaties leverde ook een argument 
op tegen een eigen oppositierol. De KVP claimde ter bevordering 
van het welzijn van volk en natie te regeren, maar ook ter be-
scherming van de confessionele groeperingen die onder haar 
vleugels schuilgingen. Oppositie stond gelijk aan verraad aan deze 
groepen. Het kwam neer op onverantwoordelijk gedrag, de ver-
werpelijke houding van een vader die het huis verlaat zonder eerst 
zijn kinderen behoorlijk te hebben grootgebracht. Rommes eer-
der genoemde brochure stond dan ook vol met verwijzingen naar 
een 'harmonieuze verbinding van de verschillende ledematen van 
de samenleving; politieke partijen en andere verbanden'. 

De laatdunkende opmerkingen van Romme over het verschijnsel 
oppositie mochten dan een partijpolitiek doel dienen. Ze sloten 
ook aan bij opvattingen die teruggingen tot de tijd van Thorbec-
ke, zo blijkt uit de volgende kleine theoretische excursie. 

Thorbecke had bij de voorbereidingen van de grondwetsherzie-
ning van 1848 al gesteld dat het wezen van de democratie bestond 
uit de scheiding der machten. De essentie van democratie was niet 
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de scheiding tussen regering en regeringsfracties aan de ene kant 
en de oppositie aan de andere, zoals in Groot-Brittannië het geval 
was. Nee, de kern lag in de controle functie die het parlement als 
geheel op het kabinet kon uitoefenen, zoals de Franse staatsrecht-
geleerde De Montesquieu reeds had betoogd. 

Thorbecke zag dan ook weinig in een zelfstandige, laat staan 
agressieve, rol van de oppositie. Hij wilde niet 'een oppositie van 
haarkloverij, niet eene oppositie die personen tracht te discredite-
ren, maar eene oppositie die regeringsprogramma is, die pro-
gramma tegenover programma stelt' .41 

De constitutionele opvatting dat eigenlijk niet de oppositie 
maar het parlement als geheel de controlerende taak heeft te ver-
vullen, is als dualisme de geschiedenis in gegaan. Het betreft  deaf-
stand tussen kabinet en coalitie-fracties, waarbij 'de regering re-
geert en het parlement controleert'. 

Deze opvatting had een belangrijk gevolg voor de niet-coalitie-
fracties, schreef de politicoloog Daalder in een internationale 
bundel over de oppositie. De regeringsfracties kunnen zich altijd 
een  'Pontius  Pilatus'-achtig gedrag veroorloven tegenover de re-
gering: hun handen in onschuld wassen als een regeringsvoorstel 
niet goed valt, en op de kar van de regering springen als het suc-
cesvol uitpakt .42 

Geen enkele fractie was volledig regeringspartij en daarmee 
geen enkele fractie volledige oppositiefractie. 'Binnen het Neder-
landse stelsel dreigt oppositie dan ook op te lossen in het systeem, 
in plaats van een specifiek karakter aan te nemen,' aldus Daalder. 
Het ene moment kan de regeringsfractie zich afzetten tegen het 
kabinetsbeleid, het volgende moment weer steunen. De specifie-
ke kenmerken van de oppositie verwateren daarmee. 

Het dualisme tussen kabinet en parlement paste tevens in de 
voorkeur om het landsbestuur aan experts over te laten. Die 
moesten niet te veel lastig gevallen worden door politiek-ideologi- 

Thoîhec sche aanvallen vanuit het parlement. 
Van Thijn wijst in zijn onvoltooide proefschrift op diverse en- 

ttshcrzle- utes die na de oorlog gehouden zijn over de vraag wat men van 
bestond l iet landsbestuur verwacht. Een grote meerderheid bleek er steeds 
was niet Voorstander van dat politieke partijen meer met elkaar zouden sa- 
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menwerken in plaats van kritiek op elkaar te leveren.` 
De neiging bestaat politiek op te vatten als een complex en 

technisch bedrijf 'Ze beschouwen politiek als een bedrijf dat 
men graag aan de specialisten overlaat,' schrijft Van Thijn over de 
ondervraagden in de enquête. Wel verwacht men dat de experts 
dit bedrijf op efficiënte wijze zullen leiden. 'Een oppositie die de 
bedrijfsleiding voortdurend tussen de benen loopt, past in deze 
conceptie niet. Een oppositie die voortdurend een beroep doet 
op de openbare mening al evenmin. Men wil met rust gelaten 
worden »144 

Deze technische opvatting over het landsbestuur keert terug in 
de rekrutering van de bewindslieden, constateren zowel Daalder 
als Van Thijn. De neiging is lange tijd groot geweest om experts 
van buiten het parlement aan te trekken. In 1966 schreef de eerste 
dat sinds 1 848 zo'n twee derde van de ministers van buiten het 
parlement afkomstig was. Het parlement, laat staan de parlemen-
taire oppositie, had daar niet zo veel vat op.45  

De heersende opvattingen over politiek als technisch bedrijf 
waarbinnen ruim baan moest worden gegeven aan de experts en 
de oppositie slechts een ondergeschikte rol vervulde, contrasteer-
de sterk met politieke opvattingen zoals die in Engeland leefden. 
Daar gold oppositionele controle op het kabinet juist als kern van 
de democratie.  

'The opposition  is not a  nuisance  to be  tolerated, but  a  definite  
and  essential  part of  the constitution,'  aldus citeert Van Thijn de 
Britse staatsrechtgeleerde  Sir Ivor Jennings.  Taken zoals controle 
van de macht en het activeren van kiezers noemde  Jennings  we-
zenlijke taken die de oppositie in een democratie toekomen. An-
dere Britse geleerden zoals oud-minister Lord  Bolingbroke,  die 
een ervaring van maar liefst dertig jaar met oppositie opbouwde, 
gingen nog een stap verder.  Bolingbroke  noemde oppositie 'a  vir-
tue',  met als primair doel: 'To  wrest the power  of  the government, 
if you can,  out of  the  hands  that  have  employed it weakly  and wic-
kediy.'46  

Het waren opvattingen die in Nederland weinig aftrek vonden. 
Thorbecke had zich ertegen afgezet. Romme deed hetzelfde. De 
politieke elite van Nederland rechtvaardigde de afwijzing van het 
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Britse model met een verwijzing naar de eigenheid van het poli-
tieke stelsel met zijn minderheidsgroeperingen. 

Hoewel ook Van Thijn hier gevoelig voor is, wijst hij erop dat 
deze eigenheid ook overdreven kan worden. Net  als Nederland 
kan ook de Engelse oppositie alleen met een redelijk en realistisch 
alternatief programma aan de macht komen. 'Ook daar is slechts 
een getemperde oppositie mogelijk, omdat de oppositie elk mo- 
ment tot regeringsverantwoordelijkheid kan worden geroepen en 
voor de taak staat haar kritiek om te zetten in daden. Bovendien 
maakt een gematigde oppositie meer kans het vertrouwen der kie-
zers te winnen dan een extreme oppositie .147 

Van Thijn wijst erop dat het verschil tussen de Britse en Neder-
landse democratie veel meer ligt in de invloed van de kiezer op de 
machtsvorming. In een tweepartijenstelsel als het Britse kan de 
oppositie zich geheel richten op de wensen en onvrede onder de 
kiezers. Als ze dat goed en succesvol doet, en een meerderheid 
verwerft bij verkiezingen, is ze zeker van een machtswisseling. 

In Nederland is de invloed van de kiezer op regeringswisselin-
gen echter veel beperkter. Het staatshoofd vraagt de kabinetsfor-
mateur rekening te houden met de verkiezingsuitslag, maar een 
verplichting is dat niet. Bovendien zijn verkiezingsuitslagen vaak 
voor verschillende uitleg vatbaar. De verhoudingen tussen de lei-
ders van de coalitiepartners, tussen de coalitiepartijen zelf,  en tus-
sen coalitie- en oppositiefracties is veel bepalender voor de sa-
menstelling van de volgende regering. Desnoods veranderen 
coalities van samenstelling zonder kiezersuitspraak. Het kwam 
enkele keren in de geschiedenis voor, in 1951 en 1965 bijvoor-
beeld, dat zonder verkiezingen van coalitie werd gewisseld. 

Gevolg hiervan is dat een Nederlandse oppositiepartij zich 
nooit geheel en al op de gunsten van de kiezer kan richten. Ze zal 
ook de sympathie van één of meerdere van de coalitie-fracties 
moeten winnen. Oppositie voeren wordt daarmee niet onmoge-
lijk, maar wel ingewikkeld. Ze vergt een doortimmerde strategie 
richting regeringskamp. Een frontale oppositie werkt contrapro-
ductief, omdat ze de coalitie solidariseert, maar ook omdat ze op 
de kiezer de indruk wekt het landsbestuur te willen splijten. 

Op wie richt de oppositie haar pijlen? Wie probeert men uit de 
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coalitie los te wrikken? Gebeurt dat alleen om de coalitie ten val te 
brengen, of wil een oppositiefractie eerst een van de coalitie-part-
ners aan zich binden om daar straks een nieuwe regering mee te 
vormen? Dat zijn maar enkele van de vragen waarvoor een oppo-
sitiepoliticus zich gesteld ziet. 

De mate van invloed van de kiezer op de kabinetsformatie is 
niet het enige verschil met het politiek stelsel in Groot-Brittannië, 
aldus Van Thijn. De rol van het staatshoofd moet ook niet uit het 
oog worden verloren. De invloed van koning of koningin op een 
eventuele machtswisseling is op diverse momenten in de parle-
mentaire geschiedenis substantieel geweest, zoals Kuyper aan het 
einde van de negentiende eeuw ondervond en Schouten direct na 
de oorlog. Als hoeder van de eenheid van de natie heeft de mo-
narch weinig op met scherpslijpers in de oppositie. Zowel het be-
staan van de monarchie als de invloed van het staatshoofd op de 
kabinetsformatie noopt de oppositie tot matiging van haar toon. 

We keren terug naar de ARP van 1 946.   Oppositiepartij of geen op-
positiepartij, wat ze vanaf dat jaar deed was wel degelijk oppositie 
voeren. Het gebeurde op een on-Nederlandse, frontale manier. 
Geheel tegen haar 'gouvernementele' zelfbeeld in, bepaalden bit-
tere kritiek en scherp verzet de houding van de ARP tegenover Beel 
en de zijnen. 

De oppositie richtte zich tegen de gehele coalitie en was princi-
pieel van aard. 'De ARP ging in de oppositie, afgedankt als het 
ware, het is niet overdreven om te zeggen; ten prooi aan onpeil-
baar diepe frustratie,' schrijft Doeko Bosscherin zijn proefschrift 
over de naoorlogse ARP .48 

De sociaal-economische politiek en het Indiëbeleid ontwikkel-
den zich in hoog tempo tot mikpunten van steeds heviger kritiek. 
De voornemens van het kabinet-Beel tot een actievere staatsbe-
moeienis in allerlei maatschappelijke sectoren, of het nu was met 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - een door Romme ge-
creëerd samenwerkingsverband van overheid en sociale partners 
- of met de uitvoering van emigratiewetgeving, konden in AR-

ogen geen genade vinden. 
Bij de Algemene Beschouwingen van 1946 gaf Schouten enke- 
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val te le schoten voor de boeg. Hij waarschuwde de regering tegen 
-part- 'staatssocialisme en staatsabsolutisme'. Schouten constateerde 
nee te een 'opsmelting van de maatschappij in den Staat [ ... ] Aldus ont- 

staat een machtsformatie, een staatsmacht welke het leven in zijn 
vrijheden bedreigt. [ ... ] De vrijheid gaat gevaar lopen.'49  

iade is Hoewel op concrete beleidsonderdelen de antirevolutionaire 

;annië, toon heel wat zakelijker was, bleven ook daar pijnlijke botsingen 
uit het niet uit. Met name het financieel beleid van minister Lieftinck 

Dp een moest het ontgelden. Deze voerde een actief keynesiaans beleid  
pane-  dat in de ogen van de AR-oppositie alleen maar kon leiden tot het  

Lan  het opjagen van de staatsschuld. Om dit te voorkomen wilde het ka- 

rect na binet-Beel de lasten voor de hogere inkomens verhogen. Dat 
Ie mo- schoot oud-minister De Wilde in het verkeerde keelgat. Het plan 

bet be- van de regering om het bezit van vermogenden af te romen, ver- 
Lop  de geleek hij met het beleid van de NSDAP in Duitsland. De nazi's Wa- 
toon. ren volgens De Wilde in de jaren dertig net zo nivellerend begon- 

nen als Lieftinck. Getergd liet de laatste weten deze wijze van 
en op- oppositie voeren 'ver beneden de maat' te achten.` 

positie Hoewel de kritiek op het financieel-economisch beleid later wat 
manier. zou verzakelijken, bleven de anti-revolutionairen zich opstellen als 

len bit- verdedigers van de vooroorlogse erfenis, zeker als de nieuwe rege- 
rer Beel ring trachtte zich daartegen af te zetten. Toen minister Lieftinck 

zich tijdens de algemene financiële beschouwingen van 9950 per- 
princi- mitteerde op te merken dat in het naoorlogse Nederland mensen 
als het beter gekleed gingen dan voor 4940, voorzag AR-woordvoerder 
onpeil- Van den Heuvel deze observatie onmiddellijk van een bijtend 
fschrift commentaar. 'ik geloof dat de minister hierbij de toeneming van 

de schuld met f2000 per hoofd van de bevolking verwaarloosd 
:wikkel- heeft.` 

kritiek. Ook de CHU hekelde bij diverse gelegenheden 'de enorme uit- 
taatsbe- groeiing van overheidspersoneel' en de 'geldsmijterij' van na de 

was met oorlog zoals fractievoorzitter Tilanus het noemde. In dit verband 

mime g besprak hij het snel groeiend gebruik van de automobiel door le- 
Dartners den van de regering en haar medewerkers. Wanneer iemand uit de 

a in  A E-  pros  mcie in Den Haag komt,' zei Tilanus najaar i 946, 'en allemaal 
auto's ziet rossen en rijden, terwijl in de provincie, wanneer dat 

sn coke- nodig is, een bedrijfsauto niet te krijgen is, vraagt men zich af: wat 

gebeurt daar?' 

45 



Vervolgens wierp de ciru-man zich op als verdediger van het 
vooroorlogse tijdperk van soberheid en zuinigheid, waarden die 
een halve eeuw later voor 'post-materialistisch' zouden doorgaan: 
'Voor 1940 leefden wij sober, dat lag in onze aard. Men zag minis-
ters op de fiets naar hun Departement en naar de Kamer gaan, en 
op de meest vrolijke manier optreden. Op het ogenblik rijdt alles 
in een prachtige auto: iedere hoofdambtenaar plus secretaresse - 
iedere hoofdambtenaar schijnt tegenwoordig een secretaresse te 
moeten hebben - gaan en komen. In dit opzicht - mijnheer de 
voorzitter - wordt de burger geïrriteerd.'52  

Net als bij het sociaal-economisch beleid bleef ook bij de Indië-
politiek het verleden de oppositie achtervolgen. De AR-politicus 
die zich op dit gebied het meest roerde, was zonder twijfelde Fries 
en oud-minister-president Gerbrandy. Voor hem gold de be-
schrijving die Thorbecke een eeuw eerder eens van een andere 
noorderling in het politieke leven van toen had gegeven: 'Een 
Fries che kop, met al de stoutheid en het vierkante dat aan die kop-
pen eigen pleegt te zijn.153  

Gerbrandy was na 1945 niet toegetreden tot de Tweede-Ka-
merfractie van de ARP. Zijn ervaring in Londen (1940-1945),  waar 
hij leiding had gegeven aan Wilhelmina's 'oorlogskabinetten', was 
mede debet aan zijn afstandelijke houding tegenover deze tradi-
tionele partijvorm. Liever werd hij voorzitter van het Nationaal 
Comité Handhaving Rijkseenheid dat ijverde voor behoud van de 
banden met Nederlands-Indië. De oud-premier zag er een mach-
tig wapen in om de buitenparlementaire oppositie tegen het kabi-
net-Beel gestalte te geven. 

Gerbrandy voer hierbij een dermate onverzettelijke koers dat 
zelfs de meest geharnaste tegenstanders van Beel ervan opkeken. 
Zo beschuldigde hij in een lunch met de premier diens regering 
van landverraad, omdat deze de Indonesische opstandelingen 
met te veel souplesse tegemoet zou treden. Ook klaagde Ger-
brandy dat Beel en de zijnen het parlement steeds met voldongen 
feiten over het Indiëbeleid confronteerden. Deze handelwijze 
duidde op een 'stuk totalitaire inslag in het staatsbestel', zoals Ger-
brandy het later in een boek over de Indische kwestie noemde.54  

De oud-premier werd in zijn oppositie gedreven door een groot 
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dédain voor de vertegenwoordigers van de KVP en PvdA. Giebels, 
de biograaf van Beel, beschrijft Gerbrandy als een van de mannen 
die 'hadden gedeeld in de leiding van de staat en die met bezorgd- 
heid zagen hoe in hun ogen ongekwalificeerde leiders van katho-
lieke en socialistische huize het nationale erfgoed naar de bliksem 
hielpen'.55  

De minachting bevatte overigens een tragisch element: terwijl 
Gerbrandy zich na zijn terugkeer uit Londen ontwikkelde tot een 
rauwe vechtersbaas die geen enkel persoonlijk contact meer had 
met koningin Wilhelmina, verwierf Beel het politieke adeldom 
door de belangrijkste vertrouwensman van de vorstin te worden. 

De oud-premier ging in het Comité flink tekeer tegen de rege-
ring. In 1947 lanceerde hij een felle aanval tegen het kabinet-Bed 
vanwege het regeringsbesluit tot beëindiging van de eerste poli-
tionele actie tegen de Indonesische nationalisten. Gerbrandy riep 
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook op om dat besluit naast 
zich neer te leggen. Dit kwam Gerbrandy, die er door de regering 
van verdacht werd zelfs met plannen voor een staatsgreep rond te 
lopen, op een spreekverbod voor de radio te staan. Regerings-
commissaris voor het radiowezen Kesper deelde de stoere Fries 
de beslissing van het spreekverbod mee en schreef er laconiek bij: 
'Het eerste kievitsei is natuurlijk een aangenamer geschenk.` 

De partijleiding van de ARP zag Gerbrandy's optreden met 
groeiend leedwezen aan. Schouten en enkele andere antirevolu-
tionairen hadden zich door hun eigen Indië-standpunt genood-
zaakt gezien zitting te nemen in het Comité van Gerbrandy. Maar 
dat betekende niet dat al zijn acties hun instemming hadden. Be-
schuldigingen van landverraad pasten niet in de politieke retoriek 
van gezagsgetrouwe antirevolutionairen. 

Toch slaagden Schouten en andere AR-politici er niet in om in-
tellectueel en politiek tegenspel te bieden aan de oud-premier. 
Schouten gold als een groot spreker die met grote felle ogen don-
derpreken kon houden. Maar hij had weinig kaas gegeten van de 
buitenlandse politiek die in de Koude-Oorlogsjaren een belang-
rijk deel van de politieke agenda bepaalde. De antirevolutionaire 
voorman was een wat 'ambtenaarlijk' type, die bekendstond om 
zijn kennis van de calvinistische traditie in al haar verschijnings- 
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vormen, niet om zijn interesse voor buitenlandse verhoudingen. 
'Schouten is één van de meest sublieme producten van de Gere-
formeerde Jongelingsvereniging, maar dat duidt ook zijn beper-
kingen aan,' zo typeerde fractieleider Anema van de AM' in de Eer-
ste Kamer hem. 57 

Na de verkiezingen van 1948 stond de ARP opnieuw buitenspel. 
De gang naar de stembus was nodig geworden door de ontbin-
ding van beide Kamers als gevolg van de grondwetsherziening die 
samenhing met de komende soevereiniteitsoverdracht aan Indo-
nesië. De AM' had campagne gevoerd met de leuze: 'In Indië niet 
de chaos der republiek maar de rechtsstaat.' Daarmee had zij wei-
nig misverstand laten bestaan over haar stemgedrag bij de tweede 
lezing van de grondwetswijziging. 

De kabinetsformatie richtte zich echter juist op partijen die de 
constitutionele verandering wel zouden steunen. Daarom zocht 
kabinetsformateur Beel naar een bredere basis voor de nieuwe co-
alitie. Dat had voor de katholieken meteen het voordeel dat ze de 
invloed van de PvdA op het kabinetsbeleid wat terug konden 
schroeven. De KVP was namelijk geconfronteerd met grote onvre-
de aan de rechterkant van de partij over het Indiëbeleid. Die ma-
nifesteerde zich in de vorm van een afsplitsing onder leiding van 
de katholieke oud-minister  Welter  die met een eigen lijst de ver-
kiezingen was ingegaan. De gebeurtenis had de partijtop geïnter-
preteerd als de noodzaak van een behoudender koers. 

Gezien het afwijzende Indiëstandpunt van de ARP had het voor 
de kabinetsformateur echter geen zin om contact op te nemen 
met Schouten. Wel benaderde Beel de vvn en de CHU die onze-
kerheid over hun stemgedrag hadden laten bestaan. Om hun stem 
te winnen bood Beel hun een plaats aan in het nieuwe kabinet, een 
aanbod dat beide partijen uiteindelijk aanvaardden. 

Voor de CHU was daarbij een belangrijke overweging dat, bij af-
wijzing van de soevereiniteitsoverdracht, het landsbestuur in een 
diepe crisis zou kunnen vervallen. De nationale en internationale 
toestand noopten volgens de CHU tot de vorming van een zo 
breed mogelijke basis. De PvdA was bereidde Unie welwillend te-
gemoet te treden, onder meer uit verlate dankbaarheid voor het 
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feit dat in 1939 de cH-politicus De Geerde socialisten uit hun po-
litiek isolement had bevrijd door twee van hen in zijn kabinet op 
te nemen. 

Niettemin mislukte de formatie-Beel. De PvdA had de opzet 
van de katholieke voorman doorzien om haar invloed terug te 
dringen en weigerde toe te happen. De nieuwe formateur, Twee-
de-Kamervoorzitter Van Schaik, deed daarop een slimme zet. 
Om de PvdA binnenboord te halen bood hij de socialisten het 
premierschap. Nadat de PvdA alsnog had toegehapt en Van 
Schaik zelf besloten had als vice-premier op te treden, kon het ka-
binet-Drees/Van Schaik aantreden. 

Terwijl de Tweede Kamer voor de tweede keer over de grond-
wetswijziging stemde, demonstreerde buiten op het Binnenhof 
het Comité Handhaving Nationale Eenheid van Gerbrandy. Bin-
nen demonstreerden de antirevolutionairen hun isolement. In bei-
de huizen der Staten-Generaal stemden de AR-fracties tegen het 
voorstel tot grondwetsherziening dat soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië mogelijk moest maken. Daarmee was de ARP de eni-
ge politieke partij die haar verzet tegen de volledige onafhankelijk-
heid van de ex-kolonie tot het bittere einde toe volhield, zonder dat 
ze in staat was geweest op het beleid zelf invloed uit te oefenen. 

De stemming had een bevrijdende werking op de AR-gelederen. 
Met de aanname van de grondwetswijziging gingen binnen het 
partijbestuur de eerste stemmen op die nieuwe regeringsverant-
woordelijkheid bepleitten. Een van de belangrijkste struikelblok-
ken voor deelname was immers verdwenen. Werd het niet eens 
tijd contact te zoeken met andere critici van het kabinetsbeleid in 
plaats van te zwelgen in het eigen gelijk, zo schreef bijvoorbeeld 
het aan de ARP gelieerde dagblad Trouw steeds vaker. 

Schouten reageerde afhoudend op dergelijke geluiden. Mis-
schien was het mogelijk zaken te doen met de socialisten, vooral 
op economisch terrein, zei hij, maar de AR-voorman wees er te-
vens op dat het Indië-vraagstuk niet helemaal van tafel was. Het 
conflict met de Indonesiërs over de status van Nieuw-Guinea was 
nog steeds niet opgelost. Bovendien riep de aanval van de Repu-
bliek Indonesië op Ambon veel anti-Indonesische reflexen bij de 
AR wakker. 
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Schouten raakte in de Tweede Kamer nog steeds herhaaldelijk 
slaags met bijvoorbeeld zijn collega Van der Goes van Naters 
(PvdA). Die verdedigde de Indiëpolitiek van 'zijn' minister-presi-
dent Drees als één 'die ons de erkenning brengen zal dat wij den 
band met Indië hebben gered', zei hij in 19  yo.  Indien echter de AR-

politiek was gevolgd zou 'na een ellendigen kolonialen oorlog, na 
onlusten hier en ginds, na een staatsbankroet, na rechtstreekse in-
terventie van vreemde mogendheden deze band voorgoed verlo-
ren zijn gegaan, aldus de sociaal-democraat'. 

Schouten schoot, zoals te verwachten viel, meteen uit zijn slof: 
'Dat is het standpunt van de revolutionairen [uit Indonesië]. Ex-
tremer kan het zelfs niet.' Vervolgens kwam de PvdA'er Thomas-
sen tussenbeide, die Schouten herinnerde aan revolutionairen die 
de AR als helden had vereerd, namelijk de protestantse strijders te-
gen de Spanjool. 'Er was ook een revolutie in de zestiende en ze-
ventiende eeuw,' zei hij. Schouten: 'Er waren er vele. Men moet 
onderscheiden.'58  

Het was dan ook niet de Tweede-Kamerfractie die een begin 
zou maken met een bevrijding van de ARP uit de loopgraven van de 
oppositie. Dat initiatief kwam van mannen met meer afstand tot 
de dagelijkse politiek, namelijk de AR-fractie in de Eerste Kamer. 
Had Schouten tijdens de Algemene Beschouwingen in 1950 het 
kabinet nog verweten dat 'het niet bezit wat blijkbaar nodig is om 
de geestelijke en morele kant van ons volksleven te wekken en te 
helpen versterken', de toon in de senaat was stukken gematigder. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen hield fractievoorzitter 
Anema een vurig pleidooi voor een regering van nationale een-
heid en dus terugkeer van de AR in de gelederen van de regering. 
'Onzerzijds heeft het kabinet geen politiek van napleiten, van 
mokken en wrokken te verwachten; wij wensen thans niet anders 
dan onze schouders te zetten onder de nieuwe taak, waarvoor het 
kabinet nu is geplaatst. Wij komen thans, na de opruiming der In-
donesische kwestie, met de hand uitgestoken aan het Kabinet en 
aan de andere partijen tot verenigden arbeid in ons aller nationaal 
belang.'59  

De opwinding over de rede was groot. Bij de KVP en de PvdA 
concludeerde men dat de ARP solliciteerde naar een plaats in de re- 
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gering. Het protestantse ochtendblad Trouw, dat hunkerde naar 
een einde van het AR-isolement, bracht de redevoering prominent 
op zijn voorpagina en voorzag haar van gunstige commentaren. 
Nerveuze besprekingen volgden, onder meer tussen Schouten en 
Anema, de aanstichter van de verwarring. Schouten nam beleefd 
afstand van de woorden van zijn partijgenoot. Hij zei dat Anema 
'in zijn nobiliteit' zich waarschijnlijk onvoldoende had gereali-
seerd welke uitwerking zijn woorden zouden hebben. 

Want uitwerking hadden de woorden van de AR-senator. Steeds 
meer pleidooien klonken om, uiteraard 'voorlopig' en 'in abstrac-
to', de mogelijkheden voor regeringsdeelname onder ogen te zien. 
De behoefte was groot de ARP een rol te laten spelen bij de 
wederopbouw van de natie. Ledenverlies en mislukte fondsen-
wervingscampagnes hadden het malaisegevoel versterkt. Het on-
geduld om de politieke wachtkamer te verlaten groeide ook naar-
mate het meer rommelde in de regeringscoalitie. 

vvn-leider Oud manifesteerde zich steeds sterker als politieke 

begin stokebrand tegenover het kabinet-Drees/Van Schaik en de 'eigen' 

van de liberale minister Stikker. Regelmatig trok hij in de Nieuw-Guinea- 

md tot kwestie samen op met de oppositie. In  ii  bracht hem dat  

<lamer.  dusdanig in conflict met zijn partijgenoot Stikker, minister van 

50 het Buitenlandse Zaken, dat het kabinet-Drees-Van Schaik tot een 

a is om voortijdig einde kwam. 
Het was na deze breuk dat de ARP eindelijk, voor het eerst sinds 

zes jaar, weer in aanmerking leek te komen voor regeringsverant-
woordelijkheid. KvP-fractieleider Romme wilde de bredebasispoli-
tiek voortzetten en de PvdA-invloed nog wat verder terugschroe-
ven. In die opzet paste deelname van de ARP. Bovendien sloot de 
toenaderingspoging aan bij de 'nationale' gedachtegang van Rom-
me die hij in de eerder genoemde brochure Katholieke Politiek had 
ontvouwd. 

Daarin had hij enige kanttekeningen geplaatst bij Beels be-
schrijving van het rooms-rode verbond als Nieuw Bestand, waar-
van Romrne zelf aanvankelijk ook een groot voorstander was ge-
weest. Nu karakteriseerde de katholieke voorman echter ineens 
de coalitie als een verbond 'aan de oppervlakte'. Immers, de poli-
tieke alliantie ontbrak het aan de 'diepste zedelijke gemeenschap- 
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pelijkheid' die de christelijke coalitie van voor de oorlog had ge-
kenmerkt .60 

Romme, die na een mislukte informatiepoging van Stikker van 
koningin Juliana de formatieopdracht verkreeg, ging echter om-
zichtig te werk. Gezien de harde oppositie van de ARP inzake 
Nieuw-Guinea, vond hij het beter als de antirevolutionairen voor-
lopig een wat minder politiek geprofileerde post bezetten, zoals 
Verkeer en Waterstaat. Bovendien wilde hij niet al te uitgesproken 
ARP'ers in het kabinet, dus liever geen leden van de oppositiefrac-
tie in de Tweede Kamer. 

Romme benaderde De Gaay Fortman, hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit en een van de vernieuwingsgezinde antirevolutionai-
ren.  Dc  Gaay Fortman had zich in AR-kring niet erg geliefd ge-
maakt met zijn bijdragen aan 14ijNederland, het blad dat opvattin-
gen over Indië en Nieuw-Guinea ventileerde die haaks stonden 
op die van Schouten en Gerbrandy. 

Na gesprekken met Schouten zag de VU-hoogleraar echter 
toch af van deelname aan het kabinet. Hoewel de fractieleider 
conform een goede AR-traditie vond dat kandidaat-bewindslieden 
hun eigen verantwoordelijkheid hadden, had hij toch laten door-
schemeren ongelukkig te zijn met een mogelijk ministerschap van 
de hoogleraar. Schouten wantrouwde de Nieuw-Guinea-koers 
van het nieuwe kabinet. Ook vond hij dat de ARP qua portefeuille-
toedeling onvoldoende aan haar trekken kwam. 

Daarop zette Romme koers naar restauratie van de oude coali-
tie. Dit in afwachting van nieuwe reguliere verkiezingen in 1952. 

Om echter te laten merken dat het veranderde klimaat bij de ARP 

niet onopgemerkt aan hem voorbij was gegaan, stuurde Romme 
na de afronding van de formatie een briefje aan Schouten. Daarin 
schreef hij de 'beste herinneringen' te bewaren aan de gesprekken 
met de AR-leider. Van zijn kant was deze maar wat blij dat Romme, 
de spil van de politiek van dat moment, zich zo vriendelijk had ge-
uit. Tegenover het partijbestuur verklaarde Schouten: 'Nu ben ik 
zo goed met de heer Romme als ik nooit geweest ben.'61  

Toch zou de ARP een jaarlater slechts met veel moeite aan boord 
van het regeringsschip worden getrokken. Haar zelfvertrouwen 
was er niet groter op geworden omdat ze bij de verkiezingen van 
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1952 opnieuw een zetel moest inleveren. Daarentegen boekten de 
PvdA en de VVD zetelwinst. De KVP verloor twee zetels. 

Hoewel de verschuivingen getalsmatig gezien niet formidabel 
waren, zag AR-leider Schouten in de uitslag voortekenen van een 
afbrokkelende steun voor een 'principiële christelijke politiek' en 
aanwijzingen voor een 'groeiend materialisme'. Romme had eer-
der gesproken over 'een uiting van groeiende kiassegeest'. Derge-
lijke analyses versterkten het verlangen van de confessionelen om 
intensiever samen op te trekken. Een vleugje van de vooroorlog-
se geest van de Kuyperiaanse antithese tussen confessionelen en 
'paganisten' leek te zijn teruggekeerd. 

In dit verband was ook de gewijzigde houding van de ARP te-
genover de Europese eenwording opmerkelijk. Tot voor kort had-
den de antirevolutionairen deze ontwikkeling beschouwd als een 
door roomsen overheerste zaak. De ARP had, net als de CHU, dan 
ook geweigerd zich aan te sluiten bij de christelijke fractie in het 
Europees Parlement, de Nouvelles Equipes Internationales. Bij 
de voorbereiding van het verkiezingsprogramma van 1 9 5 2  sloeg 
de ARP echter een aanzienlijk mildere toon aan en liet zich positief 
uit over de ontwikkeling in de richting van een federalistisch Eu-
ropa. Twee jaar later sloot de ARP zich net als de CHU alsnog aan bij 
deze Europese delegatie. 

Tijdens de kabinetsformatie van 1952  nam Schouten zich voor 
zijn huid duur te verkopen. De ARP zou niet afgescheept mogen 
worden met een paar onbetekenende ministersposten. Een sterke 
AR in het kabinet leek de beste garantie om weerstand te bieden te-
gen het snel ontkerstenende klimaat. 

Bovendien had Schouten in eigen kring nogal wat tegenstand te 
verduren tegen mogelijke samenwerking met de PvdA. Zo ont-
ving hij een spoedtelegram van Gerbrandy die sinds 1948  alsnog 
deel was gaan uitmaken van de Tweede-Kamerfractie van de ARP. 

De oud-premier drukte de fractieleider op het hart de verstrek-
kende gevolgen te willen overwegen 'welke het verantwoordelijk-
heal  aanvaarden voor een socialistische, dat is staatssocialistische, 
dat is dirigistische politiek, welke strijdt met de christelijke staats-
opvattingen, zal meebrengen voor ons vaderland en voor de anti-
tevolutionaire partij'.62  
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Schouten hield echter rekening met de uitgesproken wens van 
Romme om de AR in de regering op te nemen om de PvdA in 
toom te houden. In de KVP hadden zich steeds meer prominenten 
bezorgd uitgelaten over de samenwerking met de socialisten. De 
lijst-Welter,  symbool van die onvrede, had er in 1952 een tweede 
zetel bij gewonnen. 

Opnieuw werd de, in de ogen van traditionele antirevolutionai-
ren, 'onechte' p'er De Gaay Fortman benaderd, ditmaal voor 
Justitie. Zijn kandidatuur sneuvelde echter, onder meer omdat 
Schouten zijn zinnen had gezet op een departement met meer in-
vloed op het sociaal-economisch beleid. Zo wilde hij een einde 
maken aan het geharrewar rond de noodwet van Drees inzake de 
ouderdomsvoorziening. Vele antirevolutionairen vonden deze 
wet een uiting van te ver doorgeschoten staatsinvloed en be-
schouwden het 'trekken van Drees' als een aantasting van de eigen 
verantwoordelijkheid. Veel gereformeerde ouderen weigerden op 
die principiële gronden een Aow-pensioen. 

Na de intrekking van de kandidatuur van De Gaay Fortman 
werd Zijlstra benaderd voor Economische Zaken. Zijlstra was 
evenals De Gaay Fortman hoogleraar aan de Vrije Universiteit en 
een intellectueel met dissidente opvattingen. Zo had hij vraagte-
kens durven zetten bij het AR-beginsel bij uitstek: de soevereiniteit 
in eigen kring. Op een jaarvergadering van protestants-christelijke 
werkgevers in 1951 had de VU-hoogleraar dit leerstuk van Kuyper 
gekarakteriseerd als 'één van de  "empty boxes"  uit de politieke 
strijd die in aanmerking komt voor verwijdering uit het politieke 
arsenaal'.63  Hij maakte duidelijk geen principieel tegenstander te 
zijn van overheidsbemoeienis met het sociaal-economisch leven, 
maar deze van financiële en economische omstandigheden te wil-
len laten afhangen. 

Schouten had duidelijk moeite met toetreding van Zijlstra tot 
het kabinet. Daarmee verschilde hij van de meerderheid van zijn 
fractie die onder aanvoering van Bruins Slot veel positiever dacht 
over deelname. Bovendien was inmiddels duidelijk geworden dat 
naast de nieuwlichter Zijlstra ook een van de meer ervaren AR-Ka-

merleden zou kunnen toetreden tot het kabinet. Het parlements-
lid Algera was kandidaat voor Verkeer en Waterstaat. 
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is van Uiteindelijk ging Schouten door de knieën. Na een lang gesprek 

dA in met de hoogleraar in de economie, liet de AR-voorman weten zich 
enten niet te zullen verzetten tegen diens overstap naar het kabinet. 

n. De Schouten besefte dat hij het zijn partij niet opnieuw kon aandoen 
areede 1 

1 voor de oppositie te kiezen. Maar de man die zijn partij was voor- 
I gegaan in de barre tocht door de woestijn, twijfelde of achter her 

-ionai- 'I nieuwde regeringsdeelname het beloofde land schuilging. 
1 voor De ARP nam met nogal wat compromissen afscheid van zes jaar 
Dmdat oppositiepolitiek. Het Nieuw-Guineabeleid van de nieuwe rege- 

eer in- ring zou slechts in de verste verte lijken op hetgeen de ARP in haar 
einde verkiezingsprogramma had staan. Ook op economisch gebied had 

ake de de partij het nodige moeten inleveren. Bovendien keerden veel 

i deze oude gezichten van de andere partijen in het kabinet terug, voor 
m be- een oud-oppositiepartij een aanslag op haar geloofwaardigheid. 

eigen Voor Schouten was de herintreding in de regering dan ook een 
1en op kwestie van 'zich schikken in het onontkoombare maar dan ook 

niet nazeuren', zoals hoofdredacteur Okma van Trouw het uit- 
)rtman drukte." Positiever konden of wilden de antirevolutionairen het 
ta was niet zien. Met de felle oppositie was louter ledenverlies, electoraal 

iteit en verlies en slinkend politiek zelfvertrouwen geoogst. Gehavend 
raagte- meldde de ARP zich in 1952 weer aan de poorten van de macht. 
einiteit Het was louter aan de genade van de andere partijen te danken dat 

stelijke zij werd binnengelaten. 
Kuyper In de jaren na 1 9 5 2  zou Schouten zijn best blijven doen de eigen 
Dlitieke identiteit van de ARP te beschermen tegen de 'zeer overwegende 
olitieke en zeer dominerende KvP-fractie' in de brede-basiscoalities die 

nder te volgden. Daarbij hield hij grote afstand tot de eigen ministers. 

i leven, Tussen hem en Zijlstra kwam het over en weer niet verder dan 'ex- 

i te wil cellentie en meneer Schouten', al was er over en weer veel respect, 
zo schreef Zijlstra later in zijn memoires." 

stra tot Met het vertrek van Schouten in 1956 verdween de laatste Kuy- 

ran zijn periaan uit de top van de partij. Zijn opvolger, het Tweede-Ka- 
r dacht merlid Bruins Slot, zou een heel andere richting inslaan met de 
den dat ARP. Tot verrassing van vriend en vijand bewerkstelligde hij in 
AR-Ka- 1961 een ommekeer in zijn partij ten aanzien van het Nieuw-Gui- 
ments- neaconilict met Indonesië. Na talloze gesprekken met mensen als 

de zendeling-dominee Verkuyl kwam Bruins Slot tot het inzicht 
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dat het beter was te praten met Indonesië dan de jonge republiek 
te blijven boycotten. Ook in andere opzichten ging de antirevolu-
tionaire partij zich steeds 'revolutionairder' opstellen en, wat heet-
te, een progressieve christelijke koers volgen. Door een actieve 
opstelling van de overheid in het sociaal-economisch leven te be-
pleiten verwierf de ARP weliswaar veel steun bij de christelijke vak-
bond CNV, maar ze vervreemdde daarmee steeds verder van de 
beginselen waarmee Groen van Prinsterer en Kuyper de liberalen 
hadden bestreden. 

Na de strijd van Schouten en de zijnen tegen het rooms-rode be-
stand zou er lange tijd niet meer van een noemenswaardige chris-
telijke oppositierol sprake zijn. De CHU beleefde tussen april 1965 

en november 1966 nog even zo'n periode, vanwege onenigheid 
over de omroeppolitiek. Maar het kabinet-Cals waartegen de Unie 
oppositie voerde was een te kort leven beschoren, om een uitge-
breide bespreking te rechtvaardigen van de  CH-oppositie. 

Vanzelf komen we dan aan het einde van de jaren zestig terecht. 
Het was de tijd van de slinkende aanhang van de confessionele 
partijen en de eerste, voorzichtige toenaderingspogingen tussen 
KVP, ARP en CHU  the  uiteindelijk tot een fusie zouden leiden. Zon-
der deze besprekingen valt de laatste oppositieperiode die we hier 
beschrijven, die van de CHU tussen 1973 en 1977, niet goed te be-
grijpen. 

In 1967 was flink de  Mad  gekomen in de aanhang van KVP,  ARP 

en CHU. Tijdens de verkiezingen van dat jaar raakten de drie con-
fessionele partijen hun parlementaire meerderheid kwijt. De elec-
torale neergang en de wens tot voortzetting van een christelijk 
geïnspireerde politiek vormden aanleiding voor gesprekken tus-
sen KvP-leider Schmelzer, ARP-leider Biesheuvel en CHu-leider Ti-
lanus jr. - de zoon van de oude Tilanus, die in 1968 het fractie-
voorzitterschap van de CHU had overgenomen. 

Na enkele mislukte fusiebesprekingen tussen bestuurders uit 
AR- en  CH-kring vlak na de oorlog was het een tijdlang stil geweest 
aan het fusiefront. De Kvp had eind jaren vijftig enige interesse be-
toond in christen-democratische samenwerking, maar daar was 
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door het protestants-christelijke kamp nauwelijks op gereageerd. 

De slechter wordende verkiezingsresultaten in AR-kring, de posi- 
tieve ervaringen met de christen-democratische samenwerking in 
het Europees Parlement, en het vijandelijk gedrag van met name 
de socialisten tegenover de confessionelen deden echter ook bij 
ARP en CHU de interesse in nieuwe besprekingen groeien. 

Daar kwam bij dat van de godsdienstige animositeit die zich na 
de oorlog tussen protestanten en katholieken had afgetekend, 
weinig over was. Net  als de ARP had de Kvp zich van haar oor-
spronkelijke gedachtegoed vervreemd. De dreunende aanspraken 
van katholieken op het Nederlandse volkskarakter van na de oor-
log hadden plaatsgemaakt voor zwak-ideologische zinnetjes als: 
'De KVP moet vanuit haar christelijke beginselen vooral zorg voor 
de zwaksten dragen,' zoals het KVP-verkiezingsmanifest uit 
het omschreef Begrippen als Waarheid' en 'Goddelijke openba-
ring' waren er geheel uit verdwenen. De ARP volgde even later 
door niet meer aanspraak te maken op 'den grondtoon van ons 
volkskarakter' (Program van beginselen uit 1934), maar op 'die 
grondtoon van ons volkskarakter' (Beginsel- en algemeen staat-
kundig program van de anti-revolutionaire partij, 1961). Deze re-
lativeringen maakten de weg vrij voor het nieuwe politieke con-
cept van de christen-democratie. 

Wat de bindende beginselen van deze nieuwe politieke stroming 
waren, was lange tijd onduidelijk en in de jaren zestig en zeventig 
inzet van hevige politieke debatten. Veruit het meeste bloed en 
zweet gingen begin jaren zeventig zitten in de zogeheten grond-
slagdiscussie. Zou de toekomstige partij expliciet een relatie moe-
ten blijven leggen met het Evangelie, zoals met name de ARP wil-
de, of zou ze meer het karakter van een brede behoudende 
volkspartij moeten aannemen met wat afstandelijker referenties 
aan de Bijbel, een optie waarvoor een belangrijke stroming binnen 
de KVP pleitte? 

De verhitte debatten die uit deze vraag voortvloeiden vertraag-
dcii het fusieproces danig. Ze leidden uiteindelijk tot de compro-
misformule dat het Evangelie als richtsnoer gold voor het politiek 
handelen maar dat ook niet-christenen die zich daardoor geïnspi-
reerd voelden, in de nieuwe politieke formatie welkom waren. De 
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nieuwe partij zou de benaming Christen-Democratisch Appel 
krijgen. 

Belangrijk was de rol van aan de christelijke partijen gelieerde 
organisaties bij het eenwordingsproces. Bij de katholieke en pro-
testantse vakcentrales NKV en CNV was ook een verwatering van 
de eigen levensbeschouwelijke identiteit op gang gekomen. Bij de 
katholieke NKV zou dat in de jaren zeventig leiden tot een fusie 
met het 'algemene' NVV tot de Federatie van Nederlandse Vakver-
enigingen (FNV). 

Het CNV dreigde alleen te komen te staan, en vreesde een nog 
groter isolement als de ARP zich zou vervreemden van CHU en 
KVP, en daardoor zelfs in de oppositie terecht zou komen. Alleen 
de totstandkoming van het CDA verzekerde blijvende invloed van 
de christen-democratie in de landspolitiek en daarmee een zekere 
bescherming van organisaties als het CNV. 

In 5975, het jaar van het eerste CDA-congres, publiceerde een 
aantal vertegenwoordigers van christelijke organisaties als het 
CNV, de christelijke werkgeversorganisatie NCW en de christelijke 
boerenbond CBTB dan ook een verontruste open brief. Daarin 
richtten ze zich met name tegen ARP-leider Aantjes en diens geop-
poneer tegen de KVP-invloed in het nieuwe CDA. 'Aantjes c.s. lijken 
zich opnieuw te oriënteren op het gesloten wereldbeeld uit een 
voorbije periode,' schreven onder meer Piet Bukman van de CBrB 

en  Will  Albeda van het CNV 66  Het was mede onder invloed van 
dit soort lobby's, dat de ARP uiteindelijk overstag ging, en het CDA 

tot stand kwam. 

Een van de prominente leden van de CHU aan het eind van de ja-
ren zestig was Roelof Kruizinga. Deze oud-plattelandsarts en ge-
promoveerde medicus was tussen 1965 en 1967 directeur-generaal 
geweest op het departement van Volksgezondheid. In het kabi-
net-de Jong (1967-197)  was Kruisinga staatssecretaris voor 
Volksgezondheid en Sociale Zaken. 

Het was dezelfde Kruisinga die enkele jaren later zijn partij 
voorging in de oppositie tegen het kabinet-Den Uyl. Kruisinga 
deed dit met een politieke inzet en een enthousiasme die, gezien 
de geschiedenis van de 'gouvernementele' Unie, ongewoon wa-
ren. 
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De wonderlijke rolverwisseling van de bedaarde Unie in een  on-
bedaarde oppositierol viel alleen te verklaren uit een complex van 
factoren: de bruuske behandeling die de Unie ten deel viel tijdens 
de kabinetsformatie in 1 973,   de eenwording van de drie confes-
sionele partijen tot het CDA, en de persoonlijke ambities van Krui-
singa zelf. 

De verkiezingen van 1972 hadden de confessionele drie op-
nieuw een fikse nederlaag bezorgd. De KVP had acht zetels verlo-
ren, de CHU drie. Alleen de ARP had een zetel extra weten te be-
machtigen. De verkiezingsuitslag onderstreepte in de ogen van 
leidende christen-democraten de noodzaak van verdere eenwor-
ding. Die was door onenigheid over de evangelische grondslag en 
andere kwesties lelijk vertraagd. Ook Kruisinga raakte van de 
noodzaak van eenwording overtuigd, al zou hij later nog weleens 
zijn bedenkingen uiten. 

De PvdA die in 1972 als grootste partij uit de stembus was ge-
komen, wilde het confessioneel eenheidsstreven bemoeilijken. 
Het vormde niet alleen een bedreiging voor de hegemonie in de 
landspolitiek die de socialisten nastreefden. Een christelijk blok 
paste ook niet binnen de tweedeling van het politieke landschap 
die de socialisten eigenlijk al decennia lang voorstonden. 

Dergelijke gedachten leken in de vroege jaren zeventig geen 
luchtfietserij. Zowel socialisten als liberalen blaakten van zelfver-
trouwen, zeker in vergelijking met het steeds onzekerder opere-
rende confessionele kamp. PvdA-leider Den Uyl en VVD-VOOt-

man Wiegel hadden in 1972 een harde verkiezingscampagne 
gevoerd; in beide gevallen met succes. De polarisatie legde beiden 
geen windeieren. De parlementaire aanwezigheid van de PvdA 
groeide van 39  naar  43  zetels. De VVD verwierf zes extra zetels en 
kwam op 22. 

Doordat ze de grootste partij was geworden, viel de PvdA het 
initiatief toe bij de formatie. De socialisten gingen meteen in de 
aanval. De christen-democraten mochten alleen aanschuiven bij 
een door de PvdA gedomineerd kabinet, het 'rode kabinet met de 
witte rand' zoals het later genoemd zou worden. Gemeten naar 
portefeuille-verdeling, maar ook in programmatisch opzicht zou-
den confessionelen de tweede viool moeten spelen. 
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De inmiddels op leeftijd gekomen KvP-politicus Beel, die als 
vice-president van de Raad van State vele malen door koninginJu  
liana  was geconsulteerd bij kabinetsformaties en zich daarmee de 
titel 'onderkoning van Nederland' had verworven, beschouwde 
het socialistisch geweld als een vorm van revanchisme. Beels bio-
graaf Giebels schrijft dat de oud-minister-president meende dat 
de PvdA de katholieken wilde inwrijven dat zij niet meer de lakens 
konden uitdelen, zoals zij in de eerste drie decennia na de oorlog 
hadden gedaan.` Sociaal-democraten als Burger die als kabinets-
formateur optrad, waren niet vergeten hoe Beel en Romme in de 
jaren veertig en vijftig bij de PvdA steeds verder de duimschroe-
ven hadden aangedraaid. 

Om de socialisten voor de laatste maal de voet dwars te zetten 
adviseerde Beel bij de vorstin een onderzoek te laten doen naar 
een extra-parlementair kabinet. Hoewel dat onderzoek er inder-
daad kwam, liep het op niets uit. Het tijdperk-Beel was definitief 
ten einde. 

Ook de KVP,  ARP en CHU zetten zich schrap tegen de socialisti-
sche polarisatie. Toch waren zij te verzwakt om werkelijk weer-
stand te kunnen bieden. Niet alleen had de verkiezingsuitslag hun 
zelfvertrouwen aangetast, ze waren ook zwaar verdeeld. Binnen 
de KVP die in 1972 opnieuw met een afsplitsing te maken had ge-
kregen in de vorm van de Rooms-Katholieke Partij Nederland, 
werd openlijk gesproken over 'vvD- en PvdA-katholieken'. Bij de 
ARP tekende zich een tegenstelling af tussen Barend Biesheuvel 
die het voorafgaande kabinet met de liberalen had geleid, en Aan-
tjes, de fractieleider van de antirevolutionairen, die een vooruit-
strevender koers bepleitte. 

KvP-leider Frans Andriessen hield er ernstig rekening mee dat 
de polarisatiestrategie van de socialisten zou slagen en dat de con-
fessionelen verder zouden wegzakken. Een oppositierol voor de 
KVP, de eerste sinds 1 94 5 , zou dat proces in zijn ogen alleen maar 
versnellen. De katholieken waren immers niet gewend te oppone-
ren en zouden onzichtbaar worden in het tweegevecht Den Uyl-
Wiegel. 

In een vertrouwelijk gesprek met Aantjes merkte Andriessen 
dan ook op: Wim, we moeten regeren, anders is het afgelopen 
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lie  als met de KYP, we gedijen niet in de oppositie.` Katholieken ge- 
inJu- loofden naar zijn idee te veel in het harmoniemodel, waren te veel 

nee de op overleg en consensus gericht om oppositie te kunnen voeren, 
)uwde zei hij. De katholieke politieke filosofie, ooit fundament van 
Is bio- rooms triomfalisme, was volgens hem meer gericht op het over- 
de dat bruggen van tegenstellingen dan op het aanscherpen ervan, aldus 
lakens Andriessen. 

Bij zijn voorkeur voor een voortgezette regeringsrol betrok de 
KVP-voorman ook de keuze van de antirevolutionairen. ARP-frac-

tieleider Aantjes stond in de progressief-christelijke traditie van  
Brains  Slot. Daarin hadden kuyperiaanse noties over de 'prote-
stantse grondtoon' van de christelijke staat plaatsgemaakt voor 
een overheid als 'schild voor de zwakken'. 

Aantjes zou deze rol het meest pregnant beschrijven in zijn zo-
geheten Bergrede tijdens het eerste CDA-congres in 1975-  'De we-
reld hunkert naar christelijke politiek,' zei de ARP-leider daar, om 
vervolgens onder aanroeping van Mattheüs z5 de nieuwe sociaal-
zedelijke taken van de overheid te formuleren: Want ik heb hon-
ger geleden en gij hebt mij te eten gegeven, ik heb dorst geleden 
en gij hebt mij te drinken gegeven. ik ben een vreemdeling ge-
weest en gij hebt mij gehuisvest.'69  

In een dergelijke opvatting paste geen samenwerking met de li-
beralen die Aantjes als de beweging van de drie H's -'Halen, Heb-
ben en Houden'-  omschreef. In tegenstelling tot Biesheuvel was 
Aantjes een voorstander van samenwerking met de PvdA. 

Aanvankelijk hielden de twee AR-leiders elkaar nog in even-
wicht. Maar na drie maanden kabinetsformatie moest Biesheuvel 
afhaken als onderhandelaar. De wet verbood het combineren van 
het demissionair ministerschap en Tweede-Kamerlidmaatschap 
langer dan drie maanden. Na het vertrek van Biesheuvel uit de 
fractie kreeg Aantjes het initiatief en kon de fractievoorzitter aan-
koersen op AR-deelname aan het kabinet Den Uyl. Kabinetsfor-
mateur Burger zou later toegeven dat hij de formatiebesprekingen 
had gerekt om deze ommekeer in het antirevolutionaire kamp 
mogelijk te maken. 

Ook de CHU was niet voorbereid op hard verzet tegen de socia-
l isten. Politiek leider Tilanus had, zwaar aangeslagen door de af- 
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loop van de verkiezingen, meteen hierna zijn fractievoorzitter-
schap aangeboden aan Kruisinga. De fractie wilde echter dat Tila-
nus eerst de formatieonderhandelingen zou voeren. Daarna ZOU 

men wel verder zien. Net  als Zijn collega's van ARP en KVP streefde 
Tilanus, geheel conform de gouvernementele traditie van zijn par-
tij, naar regeringsdeelname. 

Dat het daar uiteindelijk niet van zou komen lag hoofdzakelijk 
aan de PvdA en PvdA-kabinetsformateur Burger. Bij de socialis-
ten bestond grote weerzin tegen deelname van de in hun ogen be-
houdende Unie. Van een los georganiseerd gezelschap van 'freu-
les, jonkheren en landeigenaren', zoals de CHU bekend stond, viel 
huns inziens niet te verwachten dat ze met verve de maatschappij-
hervormingen zou uitdragen die de socialisten voorstonden. Bo-
vendien dachten PvdA-prominenten dat met de CHU in de oppo-
sitie en de KVP en ARP in de regering, de vorming van het CDA een 
onmogelijke zaak zou worden. 

Van haar kant verzette de CHU zich, meer nog dan Kvp en ARP, 

tegen de pogingen van de socialisten om hun program als 'vrijwel 
onwrikbaar dictaat' tot regeerprogram te promoveren. Het polari-
serend gedrag van de PvdA raakte een openliggende zenuw in de 
tolerante cHu-cultuur. Bovendien wantrouwden de cH-politici de 
'overloper' Burger die in 1926 de Unie had verlaten en was over-
gestapt naar de sociaal-democratie. 

Het was dit wantrouwen en verzet dat kabinetsformateur Bur-
ger op het oog had toen hij op 12 maart 1973 een bruuske brief 
schreef aan KvP-leider Andriessen en ARP-fractievoorzitter Aan-
tjes. Daarin zette hij de facto de CHU buiten de deur. Burger 
schreef: 'De CHu heeft niets nagelaten om te etaleren het door mij 
beoogde kabinet bepaaldelijk niet te willen. ik moet u de vraag 
stellen of onder die omstandigheden met goed fatsoen van een 
formateur gevraagd kan worden een dergelijke groepering in zijn 
formatie te betrekken? Ja, ik ga verder: kan met goed fatsoen van 
de CHU verlangd worden al zijn nadrukkelijke uitspraken te verge-
ten en compleet van standpunt te veranderen? Kan voorts van een 
CHU-lid gevraagd worden [ ... ] tot het voorgenomen kabinet toe te 
treden? Het zou alles zo onoprecht zijn, en ik verzeker u met spijt: 
dat ik dat niet kan opbrengen. Waar zou de duidelijkheid blijven 
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waar het Nederlandse volk in de politiek om vraagt, wanneer ik 
door een notoir onwillig blok aan het been het beeld van het te 
creëren progressieve kabinet aldus zou vervagen ?170 

In christelijke kring werd Burgers brief geïnterpreteerd als een 
poging de fusiebesprekingen te torpederen. Een van de fractie-
medewerkers van de ARP, Van Rijswijk, zou later in zijn boek over 
het kabinet-Den Uyl de actie van de kabinetsformateur betitelen 
als 'een poging tot vernietiging van de christen-democratie aispo-
litieke factor in ons land'.` 

cH-politicus Kruisinga behoorde tot degenen die de onderhan-
delingen met groeiende afkeer hadden gadegeslagen. Hij klaagde, 
net als demissionair minister-president Biesheuvel, regelmatig 
over de dictaten die Burger, Den Uyl en Van Thijn de confessio-
nelen wilden opleggen. Kruisinga hoopte dat de vorming van het 
kabinet-Den Uyl geheel en al zou mislukken. 

Zijn afwerende houding was mede ingegeven door het feit dat 
hij besefte geen ministerspost te zullen krijgen. Mochten de chris-
telijk-historischen mee gaan regeren, dan zou Tilanus oud-minis-
ter Van Veen naar voren schuiven, zo had de fractievoorzitter aan 
Kruisinga laten weten. Voor de laatste zou het fractievoorzitter-
schap zijn weggelegd. 

Dat gegeven was niet zonder betekenis voor Kruisinga's hou-
ding tijdens de formatie. Een van de beslissingen in zijn leven 
waarvan hij spijt had gekregen was dat hij eerder, tijdens de vor-
ming van het kabinet-Biesheuvel, een ministerschap op Onder-
wijs had geweigerd, dit uit bezwaar tegen de collegegeldverhogin-
gen die in het regeerakkoord waren opgenomen. Kruisinga's 
politieke optreden kenmerkte zich nadien door het verlangen 
deze fout ooit goed te maken.  

an  een Nadat Tilanus na de formatie alsnog het fractievoorzitterschap 

in zijn had neergelegd, volgde Kruisinga hem in de zomer van 1973 op. 

en van In de vier jaar die na het aantreden van het kabinet-Den Uyl volg- 

verge- den, zou de nieuwe aanvoerder van de Unie met veel kunst- en  

Tan  een vliegwerk een tweesporenbeleid volgen. Aan de ene kant calcu- 

t toe te leerde hij dat door de gepolariseerde verhoudingen het kabinet- 

et spijt: Den Uyl weleens voortijdig ten einde zou kunnen komen. De 

blijven fracties van KVP en ARP hadden immers niet verder willen gaan 
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dan een gedoogpositie ten opzichte van het kabinet: van volledige 
steun van de twee fracties was geen sprake. 

Bij een voortijdige val van het kabinet zou het niet zeker zijn dat 
de vorming van het CDA was afgerond en de drie confessionele 
partijen met een gemeenschappelijke kandidatenlijst de nieuwe 
verkiezingen in zouden kunnen. Misschien moest de CHU nog één 
keer als aparte politieke formatie presteren tegenover de kiezer. 

Een duidelijke zichtbare oppositierol van de redelijke Unie te-
genover de drammerige stijl van het kabinet zou de CHU dan wel-
licht stemmen opleveren, zo veronderstelde Kruisinga. Met name 
AR-kiezers die het niet eens waren met de koers van hun voorman 
Aantjes, en ontevreden waren over de samenwerking van hun par-
tij met de PvdA, zouden wellicht overlopen naar de ann. Ook in 
het verleden was er druk electoraal grensverkeer geweest tussen 
beide protestantse partijen. 

'Kruisinga lette scherp op hoe hij zijn positie kon versterken,' 
aldus  Ries  Smits, CHu-bestuurder in die dagen, en later Kamerlid 
voor het CDA. 'De CHU werd door het kabinet-Den Uyl opeens een 
belangrijke factor,' beaamde het AR-Kamerlid Jan Krajenbrink. 
'Tot dat moment had ze een ondergeschikte rol gespeeld. De  CH  

poetste zich nu op.'72  
Bijkomend voordeel van een mogelijke verkiezingswinst voor 

de CHU was dat zij haar huid zo duur mogelijk zou kunnen verko-
pen aan het nieuwe CDA. Bovendien zou bij een goed verkiezings-
resultaat van de Unie een volgende kabinetsformateur minder ge-
makkelijk om de partij heen kunnen. 

Opvallend aan beide redenen was dat ze niets te maken hadden 
met een waardering voor de oppositierol zelf, maar alles met een 
inschatting van de mogelijkheden om de positie bij de fusiebe-
sprekingen te versterken. 

Van echte oppositie tegen de rood-roomse coalitie kwam dan 
ook niet veel terecht. Kruisinga moest er immers voor waken de 
fractievoorzitters van ARP en KVP niet te veel voor het hoofd te sto-
ten. Anders zou hij de fusiebesprekingen in gevaar brengen. Zo 
prees hij regelmatig enkele KvP-ministers in het kabinet en beet hij 
bij belangrijke aangelegenheden niet door. Bij de val van het kabi-
net-Den Uyl in 1977 speelde Kruisinga geen rol van betekenis. 
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Illustratief was zijn inbreng tijdens de Algemene Politieke Be- 
schouwingen van i Kruisinga somde een lange lijst pro's en 
contra's van het kabinetsbeleid op, waarmee de kiezer alle kanten 
op kon. Hij prees het verkeersveiligheidsbeleid door minister 
Westerterp en de bestrijding van bedrijfsongevallen door minister 
Boersma. Hij uitte algemene verwijten en bekritiseerde het slech-
te luisteren van het kabinet. 'Op raadgevingen, zeker van de kant 
van de CHU, wordt als regel wat kribbig negatief gereageerd, ter-
wijl onze uitspraken, ook als ze bij motie door een Kamermeer-
derheid worden gesteund, met een voor ons moeilijk invoelbare 
hooghartigheid, een regentenmentaliteit waardig, worden afge-
daan,' klaagde Kruisinga.73  

cHu-medewerker Van Spanning signaleert in zijn proefschrift 
over de Unie een rechtstreeks verband tussen het verloop van de 
fusiebesprekingen en de politieke opstelling van de cHu-fractie in 
de Tweede Kamer. Zodra de komst van het CDA door allerlei om-
standigheden weer onzekerder werd, profileerde de nu-oppositie 
in de Tweede Kamer zich scherper, aldus Van Spanning.74  

Daarnaast probeerde Kruisinga - ondanks zijn oppositerol - 
het contact met minister-president Den Uyl op peil te houden. 
Een scherpe koers tegenover het kabinet zou immers de eigen 
kansen op een ministerschap in een volgende coalitie vergooien. 
Kruisinga hield er ernstig rekening mee dat het niet bij één kabi-
net den Uyl zou blijven, een opvatting waarin hij in die tijd overi-
gens niet alleen stond. 

Al met al kreeg de cHu-oppositie door deze politieke strategie 
een heel ander karakter dan die welke de protestanten van de ARP 

in het verleden hadden gevoerd. Toen was de noodzaak afwezig 
geweest om politieke geestverwanten in het kabinet te ontzien. 
Vergeleken bij de grootse oppositie uit het einde van de negen-
nende eeuw en de nijdige binnen- en buitenparlementaire acties 
vn de ARP van na de oorlog, stak de koers van de CHU tussen 1973 

en 1977 nogal pragmatisch, zelfs opportunistisch, af. 
Kruisinga probeerde zijn Kamerclub vooral zichtbaar te hou-

den in de politieke actualiteit. Bijna elke parlementaire zittingsdag 
k\valn er wel een persberichtje uit met de mening van de fractie 
Over bet onderwerp van de dag. Helaas moest Kruisinga het daar- 
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bij regelmatig afleggen tegen VVD-leider Wiegel die qua verbale 
speelsheid en reactie-snelheid de  CH-voorman regelmatig de baas 
was. 

Ed. Van Thijn, inmiddels fractie-leider van de PvdA in de Twee-
de Kamer, mocht Kruisinga tijdens de Algemene Beschouwingen 
van 1975 dan 'het beste jongetje van de oppositieklas' hebben ge-
noemd, dat was toch vooral plagerig bedoeld: een poging om de 
CHU los te weken uit het gouvernementele christelijke kamp. In 
Wiegel vond de socialist zijn ware tegenstander. 

'Hans Wiegel beschouw ik als Nederlands beste oppositieleider 
van na de Tweede Wereldoorlog,' zei Van Thijn in 1993 in een in-
terview-bundel over de ~~voorman. 'Zijn stijl was Engels, in de 
traditie van "to turn out  the rascals".  Hij was een echte volkstri-
buun, voerde harde oppositie, een beetje op het platte af,  plaatste 
goede interventies, zijn timing was perfect en hij probeerde de 
coalitiepartners uiteen te drijven.` 

In een toelichting hierop zegt Van Thijn: Waar Wiegel buiten-
gewoon goed in was, was het ontregelen van de politieke tegen-
stander. Hij kon mij onderbreken met zinnen als: "Meneer de 
voorzitter, wat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid nu 
zegt, acht ik ver beneden de waardigheid van die van de grootste 
fractie in dit huis." ik had daar geen antwoord op, en hield er aan-
vankelijk een soort Wiegel-angst aan over. Later leerde ik hem te-
rug te pakken op zijn gebrek aan deskundigheid ten aanzien van 
sommige dossiers.' 

De waardering van Van Thijn gold Wiegels beheersing van het 
parlementaire, politieke en verbale spel. Dit was echter maar één 
aspect van het oppositionele werk. De vvn-leider kon oppositie 
bedrijven, zonder dat hij werd gestoord door de bemoeienis van 
een onrustige achterban of ontevreden, bevriende organisaties. 
Het interessante van de ARP-oppositie was juist het verband met 
de buiten-parlementaire actie geweest, die van Gerbrandy met 
zijn Comité, die van het CNV, en die van de commentatoren van 
het dagblad Trouw. De achterban van de VVD volgde de dagelijkse 
politiek op te grote afstand om die rol te kunnen spelen. De libe-
rale Tweede-Kamerfractie had mede daarom een grotere vrijheid 
om nu dan eens aardig te zijn voor de minister van Financiën, en 
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dan weer eens heel onaardig voor de minister-president. 
Wiegel overtrof zijn collega van de CHU niet alleen in verbale 

acrobatiek, de politieke lijn van de VVD was ook veel helderder dan 
die van de CHU. De liberalen namen de rooms-roden onder vuur 
op het gebied van het ondeugdelijk sociaal-economisch beleid en 
de tekortschietende criminaliteitsbestrijding. Bij de CHU viel die 
lijn veel minder te ontdekken. Op het ene punt passeerde de CHU 

het kabinet links, op het andere rechts. Bovendien moest ze op-
passen de fusiepartners ARP en KVP niet te veel te beschadigen. 

Zo kritiseerde oud-milieustaatssecretaris Kruisinga herhaalde-
lijk minister Vorrink (PvdA) vanwege de trage voortgang in het 
milieubeleid. In sociaal-economische vraagstukken opereerde de 
fractie echter op de rechterflank. De CHU hekelde lastenverzwa-
ringen voor de landbouw en kleine ondernemers en nam ver-
scheidene malen de stijgende uitgavenlijn van het kabinet onder 
vuur. 

In 1974 wilde de  CH-fractie een scherp gestelde motie indienen 
waarin de lastenverzwaringen voor boeren en middenstanders 
werden betreurd. Om de KVP en ARP niet te ontrieven - op de pos-
ten van Landbouw en Sociale Zaken zaten een KVP'er en een 
ARP'er - werd de motie echter sterk afgezwakt en vervolgens, met 
steun van katholieken en antirevolutionairen, aangenomen. 

Ook op volkshuisvestingsterrein matigde de CHU haar opposi-
tie om ruimte voor samenwerking met de fracties van AR en  GNU  

te bieden. Minister Gruijters (D66) en zijn twee staatssecretaris-
sen Van Dam en  Schaefer  (PvdA) voerden een beleid waartegen 
KVP, ARP en CHU regelmatig te hoop liepen. De bewindslieden 
probeerden een huurdersvriendelijk beleid te voeren door de 
jaarlijkse huurstijgingen zo beperkt mogelijk te houden. Eind 
1976 ontstond een conflict tussen Kamer en kabinet over het 
huurbeleid, dat de dubbelhartige oppositierol van Kruisinga de-
monstreerde. 

De fractiespecialisten van ARP en KVP hadden het met Van Dam 
niet eens kunnen worden over de huurverhoging voor 1977.  De 
Staatssecretaris wilde niet verder gaan dan Zeven procent, KVP en 
ARP eisten acht. Het was niet zomaar een conflict. Twee jaar eer-
der had zich een soortgelijke situatie voorgedaan. Minister-presi- 
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dent  Den Uyl had toen met het aftreden van zijn kabinet moeten 
dreigen om de KvP en ARP alsnog tot concessies te dwingen. Een 
tweede machtswoord van Den Uyl zou geen sterke indruk maken 
en Van Dam in zijn hemd zetten omdat hij kennelijk niet in staat 
was zonder veto's de volkshuisvesting te bestieren. 

Op 22 december 1976, de laatste vergaderdag voor het Kerstre-
ces van de Tweede Kamer, roken de christen-democraten hun 
kans om Van Dam, een van de erkende PvdA-vechtjassen in het 
kabinet, in politiek opzicht de huur op te zeggen. Toen zou het 
nieuwe wijzigingsvoorstel van de Huurwet ter stemming komen. 
Na het nodige vruchteloze gepalaver in de plenaire vergaderzaal, 
noodde KVP-leider Andriessen om halfdrie 's nachts minister-pre-
sident Den Uyl en vice-premier Van Agt naar zijn werkkamer in 
het Tweede-Kamergebouw voor coalitie-overleg. 

Andriessen haalde ook Aantjes en Kruisinga naar zijn kamer: 
een provocatie aan het adres van de PvdA. Door de CHU bij het 
overleg te betrekken wilde Andriessen onderstrepen dat de chris-
ten-democratische samenwerking, ondanks de oppositierol van 
de Unie, springlevend was. 

Het pesterijtje van Andriessen had Den Uyl er bijna van weer-
houden om naar diens werkkamer te komen. Toch schoof de mi-
nister-president aan onder de kerstboom op de werkkamer van 
Andriessen. Den Uyl hoopte informatie te krijgen over de interne 
verhoudingen in het KVP-kamp dat, zoals wel vaker, zwaar ver-
deeld was. Er hoefden maar een paar fractieleden uit de boot te 
vallen en mee te stemmen met het voorstel van Van Dam om te 
voorkomen dat Den Uyl opnieuw de kabinetskwestie zou moeten 
stellen. 

Het nachtelijk beraad in de kamer van Andriessen leverde even-
wel niets op. Hoewel Den Uyl er alles aan deed om erachter te ko-
men hoeveel katholieken voor het voorstel van Van Dam zouden 
stemmen, hield KVP-leider Andriessen zijn kaken stevig op elkaar. 
Onverrichter zake gingen de gesprekspartners uiteen. 

Journalisten die achter de deur van Andriessens werkkamer 
stonden te wachten, ontmoetten, enigszins tot hun verbazing, een 
ontspannen lachende Den Uyl. Wat zij niet wisten, was dat Krui-
singa tijdens de bijeenkomst aan Den Uyl informatie had ver- 
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strekt over het aantal KvP'ers dat met het voorstel van Van Dam 
zou meestemmen. De  CH-leider kende de verhoudingen binnen 
de Kvp-fractie namelijk als zijn eigen broekzak. Juist in 1976 had-
den de drie fracties van icv, AR]? en CHU besloten gezamenlijk te 
gaan vergaderen met het oog op de eenwording, een anomalie van 

zuivere staatsrechtelijke verhoudingen. 
Kruisinga redde het gezicht van het kabinet. Den Uyl wist dat 

hij het op een gewone stemming in het parlement zonder machts-
woord kon laten aankomen. De zeven procent huurverhoging van 
Van Dam haalde een nipte meerderheid: 71 tegen 69 stemmen. 
VVD-leider Wiegel sprak van een 'aanfluiting voor het werk in de 
Kamer' waarbij de christen-democraten voor de zoveelste keer 
onder het juk van de socialisten waren doorgegaan. Den Uyl en 
Van Thijn stonden intussen lachend op de gang. 

Van Thijn weet zich het voorval nog goed te herinneren. Hij 
zegt dat Kruisinga de gevoelige informatie heimelijk aan de pre-
mier had doorgespeeld. 'Bij het verlaten van de kamer van An-
driessen had Kruisinga stiekem een propje in de handen van Den 
Uyl geduwd met daarop het getal van het aantal Kvp'ers dat mee 
zou stemmen met het voorstel van Van Dam.' 

De aanpak van de  CH-voorman had een tweeslachtig resultaat. 
Electoraal gezien pakte de oppositiestrategie niet slecht uit. Ter-
wijl de KVP en ARP bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1974  

verloren, bleef de CHU in zetelaantal gelijk. Bij de verkiezingen 
van 1977 zouden  CH-kandidaten op de eerste gemeenschappelijke 
CDA-lijst goed presteren. Mede als gevolg van hard onderhandelen 
van Kruisinga kwamen er dan ook tien christelijk-historischen in 
de nieuwe CDA-fractie, terwijl de CHu-fractie daarvóór slechts ze-
ven leden had gekend. 

De electorale voordelen leidden evenwel niet tot een groter 
aanzien van de oppositierol binnen de politieke cultuur van de 
christen-democratie. De leiders van KVP en AR]? beschouwden de 
strategie van Kruisinga als weinig principieel, zelfs als opportunis-
risch. Zo had Kruisinga in zijn oppositierol geen belemmering ge-
71cr] toegang proberen te krijgen tot het wekelijkse bewindslie-
denoverleg van de regeringspartijen Ky]? en AR]?. Ook binnen zijn 
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eigen fractie moest Kruisinga zich regelmatig verantwoorden 
voor zijn politieke opstelling. 

De negatieve reacties op de oppositierol bleken al na de ver-
schijning van het eerste rapport van de 'permanente programad-
viescommissie' van het CDA. Die bracht in 1975 een advies uit over 
het partijprogram voor de partij-in-oprichting. Door de commis-
sie, waarin kopstukken zitting hadden als voormalig KVP-leider 
Schmelzer en oud-minister Udink (CHu), werd gewaarschuwd te-
gen een herhaling van de gebeurtenissen uit 1973, toen het chris-
ten-democratische kamp verdeeld was geraakt over regeringsdeel-
name. Dat zou geen tweede keer mogen gebeuren, aldus de 
commissie. Desnoods zou het CDA 'de mogelijkheid onder ogen 
moeten zien dat het in een bepaalde situatie eens enige tijd niet 
aan de regering deelneemt' .76 

Op deze passage kwamen veel negatieve reacties. De afkeer van 
het oppositie voeren die in 1947 al uit in het ARP-rapport van par-
tijsecretaris Gosker was gebleken, was nog altijd niet overwonnen. 
In een notitie voor de CHU-fractie schreef fractiemedewerker Van 
Spanning dat nogal wat critici van de nota herinnerden aan de ra-
dicale oppositie van de PvdA tegen de kabinetten-De Jong en 
-Biesheuvel. De PvdA had Biesheuvel cum ruis betiteld als 'een 
ramp voor het land'. Tot dergelijk gepolariseer wilden de christen-
democraten zich niet verlagen. Ook Wiegel bleek geen aantrekke-
lijk voorbeeld. Zijn oppositie kwam 'geforceerd en onnatuurlijk 
over', aldus Van Spanning.77  

Na 1977 zou er geen sprake meer zijn van christelijke oppositie. 
Met de vorming van het CDA kwam de electorale neergang onder 
de confessionelen tot een voorlopig einde. De partij verwierf met 
49 zetels i zetel meer in de Tweede Kamer dan de som van de drie 
'bloedgroepen' in 1972. In de navolgende formatie wist het CDA 

zich tegenover het socialistische geweld te handhaven en zelfs een 
nieuwe premier te leveren aan een coalitie met de vvD. 

Tussen de polariserende socialisten en liberalen nestelde het 
CDA zich in het centrum van de vaderlandse politiek, dezelfde plek 
waar de Kyp na de Tweede Wereldoorlog had verkeerd. Met Dries 
van Agt als leidsman, een professor in de rechten uit Nijmegen die 



in 1973 op het laatste moment was toegevoegd aan het kabinet 
Den Uyl, hervond de partij haar zelfvertrouwen. De lijkenlucht 
verdween die een decennium eerder nog rond de christen-demo-
cratie had gehangen. 

Beroemd werd Van Agts toespraak op het verkiezingscongres 
waarmee hij in 1976 aantrad als eerste lijsttrekker van de nieuwe 
politieke formatie: Wij maken geen buigingen naar links en wij 
maken geen buigingen naar rechts. Wij laten ons ook geen plaats 
wijzen tussen dat links en rechts. [...] Het CDA heeft zijn eigen ka-
rakter en zijn eigen profiel .178 

Onder leiding van de opvolger van Van Agt, de oud-zakenman 
Ruud Lubbers, beleefde de partij in de jaren tachtig ongekende 
successen. Betrekkelijk moeiteloos werd na het onzalige derde ka-
binet-Van Agt - een combinatie van CDA, PvdA en D66 die acht 
maanden stand hield - overgeschakeld op twee coalities met de li-
beralen. Bij de verkiezingen van 1986 verwierf het CDA bijna 3 
procent van de stemmen: de beste prestatie in zijn, overigens jon-
ge, geschiedenis. Tot 5994 gaf het CDA de macht niet meer uit han-
den. 

Met CHU-leider Kruisinga liep het overigens minder goed af. In 
977 kreeg hij weliswaar zijn felbegeerde ministerspost, maar hij 

had er nog flink voor moeten vechten. Nog voor de verkiezingen 
van 1977 had hij zijn medewerker laten uitzoeken waar de PvdA 
haar verkiezingscongres hield en in welk hotel de partijtop over-
nachtte, zodat Kruisinga in hetzelfde logement zijn kandidatuur 
bij Den Uyl en andere PvdA-politici kon bepleiten. 

Het bleek een verkeerde investering. Na de langste formatiepe-
riode uit de geschiedenis ging niet Den Uyl maar Van Agt met het 
nieuwe premierschap aan de haal. Kruisinga werd geen minister 
op het door hem begeerde ministerie van Buitenlandse Zaken, 
maar op Defensie. Het was een stap die velen verbaasde, gezien de 
pacifistische, doopsgezinde achtergrond van de  CH-politicus. 
Kruisinga hield het dan ook slechts drie maanden op de post uit. 
Begin 5978 trad hij af uit protest tegen het Amerikaanse voorne-
men tot invoering van het neutronenwapen. 
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