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Verantwoording

Politieke jongerenorganisaties hebben in de contemporaine geschiedenis of in andere takken

van wetenschap, zoals de politicologie, relatief weinig aandacht gekregen. Wat literatuur over

jongerenorganisaties betreft, bestaat er daarom een vrij grote lacune. De enige politieke

jongerenorganisatie waarover een volledig werk is geschreven is de jongerenorganisatie van

de VVD, de JOVD.  Over andere jongerenorganisaties zijn hooguit artikels geschreven.  Zo ook1 2

de jongerenorganisatie van de Katholieke Volkspartij (KVP). Er bestaat een scriptie en

stageverslag van een Nijmeegse student uit 1965, maar dat moet bijna beschouwd worden als

secundair bronnenmateriaal.  Begin jaren ’80 is een bundel verschenen, met drie artikels over3

de drie christen-democratische jongerenorganisaties. Deze artikels beschrijven echter vooral

de grote lijnen in de ontwikkeling van de jongerenorganisaties en hebben sterk het karakter

van een melancholische terugblik. De KVP-jongerenorganisatie is ook beschreven door de

kerkhistoricus J.A. Bornewasser in zijn omvangrijke werk over de KVP.  Hij bekijkt de4

jongerenorganisatie echter door de ogen van de ‘senioren’, de KVP. Ook aan het gebruikte

bronnenmateriaal is te zien dat de jongerenorganisatie voor zijn werk van secundair belang

was.

Dit is valt ook op te merken in de literatuur die de laatste jaren is verschenen over de

totstandkoming van het Christen-Democratisch Appél (CDA). De manier waarop de Anti-

Revolutionaire Partij (ARP), de Katholieke Volkspartij en de Christelijk-Historische Unie

(CHU) met vallen en opstaan uiteindelijk in het CDA terecht kwamen is meerdere malen

beschreven, vanuit wetenschappelijke en journalistieke kant.  De jongerenorganisaties van5

bovenstaande partijen hebben in dit proces echter ook meegespeeld: zij probeerden het

samenwerkingsproces van de grote partijen een bepaalde richting op te duwen en werkten

samen met elkaar. Alhoewel de KVP-jongerenorganisatie sneller dan de KVP het christen-

democratische ideaal probeerde te concretiseren, verliep het proces van samenwerking

bepaald niet makkelijker. Bepaalde activiteiten in dit proces die door de jongerenorganisaties

werden ontplooid zijn soms terug te vinden in de literatuur. De activiteiten zijn door de

. E.M. Habben Janssen, De jonge liberalen: een geschiedenis van de JOVD 1949-1994 (Amsterdam 1994).
1

. De jongerenorganisatie van de PvdA: H. Vossen, ‘Geschiedenis van de Federatie van Jongerengroepen in de Partij van de
2

arbeid’ (Amsterdam 1980). Deze scriptie is wetenschappelijk niet echt bruikbaar. De jongerenorganisatie van de ARP: Tussen
beginselstudie en politieke aktie. Beelden uit vijftig jaar anti-revolutionaire jongerenaktie en -studie. (Den Haag 1979) De
kwaliteit van de artikels wisselt en er is geen duidelijke lijn in het boekje. Toch staat er veel bruikbare informatie in. Artikels
over de jongerenorganisaties van de CHU en KVP staan in: A. Klink (e.a., red.), Nooit in het veilige midden. 60 jaar CD-
Jongerenwerk. (Franeker 1988). In het boekje staat ook een artikel over de ARJOS, maar deze bijna volledig ‘overgeschreven’
uit het boekje Tussen beginselstudie en politieke aktie.

. J.M. Janss., ‘Resultaat van een onderzoek naar de KVP-Jongeren. Scriptie en stagerapport.’ (Nijmegen 1965), in: Katholiek
3

Documentatie Centrum (KDC), Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5887.

. Bornewasser, J.A., Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band I: herkomst en groei (tot 1963) (Nijmegen 1995).
4

. Een selectie: H.-M.T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg’ De totstandkoming van het CDA (1952-1980) (Leiden 1992), D.
5

Verkuil, Een positieve grondhouding. De geschiedenis van het CDA (Den Haag 1992), R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’
Christelijke ideologieën en de vorming van de CDA (1880-1980) (Kampen 1996), P.G. Kroeger, J. Stam, De rogge staat er
dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998 (Amsterdam 1998).
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auteurs echter gebruikt wanneer het paste in hun betoog. Een voorbeeld hiervan is R.S. Zwart.

In zijn proefschrift heeft hij vooral de activiteiten belicht die vóór 1965 plaats vonden, omdat

hij wil bewijzen dat er voor 1965 al toenaderingspogingen waren tussen de drie christen-

democratische partijen. 

Om de rol van de jongerenorganisaties in het christen-democratisch

samenwerkingsproces beter weer te geven, staat deze vragen in deze studie centraal:

‘Hoe werd er binnen de jongerenorganisatie van de KVP over christen-democratische

samenwerking en partijvorming gedacht, hoe werd dit in de praktijk gebracht en welke

gevolgen had dit voor de jongerenorganisatie? Ik zal dus enerzijds de totstandkoming van het

CDA vanuit de KVP-jongerenorganisatie bekijken, anderzijds zal ik de geschiedenis van de

KVP-jongerenorganisatie beschrijven aan de hand van het christen-democratisch

samenwerkingsproces. Hierbij is belangrijk de bepaling van de aard en functie van de

jongerenorganisatie (de relatie met de KVP). Ook de complicerende en integrerende factoren

in de toenadering tussen de ‘Anti-Revolutionaire jongeren studieclubs’ (ARJOS) en de

‘Federatie van Christelijk-Historische Jongerengroepen’ (FCHJG) komen aan bod. Waar

mogelijk zal ik proberen de interne verhoudingen en meningsverschillen naar voren te

brengen. 

Hier begint echter al een moeilijkheid voor wat betreft de mogelijkheden van het

archiefmateriaal. Hoewel de KVP-jongerenorganisatie een uitgebreid en goed ontsloten

archief heeft, is vrijwel niets bekend over de personen binnen die organisaties. Hier zijn

verschillende redenen voor: de personen die actief waren binnen de jongerenorganisatie zijn

bijna geen van allen op landelijk niveau opgeklommen binnen de KVP en ze zijn meestal nog

in leven (maar onvindbaar). Volgens Bornewasser schijnt het ontbreken van persoonlijke

archieven echter ook kenmerkend te zijn voor KVP-politici.  Ik heb uiteindelijk met twee6

personen uit de KVP-jongerenorganisatie gesproken, maar deze gesprekken kostten vrij veel

tijd. Verder bleek het persoons-knipselarchief van het Katholieke Documentatie Centrum af

en toe nuttig. Het archief van de KVP-jongerenorganisatie heeft twee belangrijke lacunes: de

periode vóór ongeveer 1956 is door een brand verloren gegaan en van de periode na 1969 is

amper archiefmateriaal te vinden. Dit is meestal opgevangen door in archieven van de KVP te

zoeken, of door secundair bronnenmateriaal te gebruiken als tijdschriften (gedrukt

bronnenmateriaal). Literatuur over de jongerenorganisaties -voor zover aanwezig- is vooral

aanvullend gebruikt. 

De archieven van de ARJOS en de FCHJG/CHJO bleken verschillend van waarde voor het

onderzoek. Het archief van de ARJOS was amper ontsloten. Er was een plaatsingslijst

aanwezig, met alleen nummer van de archiefdozen, waarover men niet kon zeggen of ze

chronologisch geordend waren. Wanneer je in die plaatsingslijst ziet staan: ‘externe relaties

1945-1981: 245 omslagen’, vergaat je de moed (en tijd). Voor wat betreft de ARJOS is daarom

. J.A. Bornewasser, (on)partijdig? Over partijgeschiedenis (Amsterdam 1997).6
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vooral gebruik gemaakt van de jaarverslagen, het tijdschrift Op Wiek en materiaal dat in

andere archieven is terecht gekomen (met name correspondentie). De CHJO bleek een redelijk

goed ontsloten archief te hebben, maar had grote lacunes: het was een los geheel van in

verschillende periodes gedeponeerd archiefmateriaal. In bepaalde periodes bleek dit archief

echter van grote waarde. De aard van het uiteindelijk gebruikte bronnenmateriaal is enorm

divers: vergaderstukken en notulen van vergaderingen, tijdschriften, krantenartikelen en

persberichten, brochures, enquêtes, persoonlijke correspondentie en circulaires, interviews

(zelf afgenomen of op band) en toespraken (op schrift).

De opzet van de hoofdstukken is vooral chronologisch. Elk hoofdstuk heeft echter een

eigen vraagstelling en eigen thematische afbakening. Zo zal in het eerste hoofdstuk vooral het

ontstaan van de christen-democratische gedachte en de aard en functie van de

jongerenorganisatie belicht worden. Het tweede hoofdstuk wordt meer in gegaan op het in

praktijk brengen van dit gedachtegoed, waarbij vooral gekeken wordt naar complicerende en

integrerende factoren in de toenadering tussen de christen-democratische

jongerenorganisaties. Het derde hoofdstuk houdt zich bezig met de opkomst van de

stromingen die partijvernieuwing wilden, waarbij vooral de interne verhoudingen bekeken

worden. In het laatste hoofdstuk komen de meeste van deze thematische punten samen, waar

de laatste poging het christen-democratisch samenwerkingsproces te ‘sturen’ uitloopt in het

einde van de jongerenorganisatie. 

De tijdsafbakeningen tussen de hoofdstukken hebben meestal te maken met

organisatorische veranderingen. Alhoewel de jongerenorganisatie pas in 1947 werd erkend

door de KVP, is als beginperiode 1946 aan te wijzen. Het einde van deze periode is wanneer

men de samenwerking tussen de christen-democratische partijen en jongerenorganisaties wil

verplaatsen van Europees naar nationaal niveau. Dit is het beginpunt van het politieke proces

waaruit uiteindelijk het CDA ontstond. Ik kies niet, zoals Ten Napel in zijn proefschrift doet,

dit proces op Europees gebied te laten beginnen, omdat de samenwerking op Europees niveau

iets heel anders was dan samenwerking op nationaal niveau en het pas effect kreeg op

nationaal niveau toen men daadwerkelijk op nationaal niveau wilde gaan samenwerken. Zo

werkten de ARJOS en KVPJO al vanaf 1955 samen op Europees niveau, maar dit leidde niet tot

een toenadering. Pas in de periode 1959/1960 veranderde dit onder invloed van de toenmalige

fractievoorzitter van de KVP en de geruchtmakende publicaties van de Rotterdamse

staatsrechtgeleerde S.W. Couwenberg.  De tijdsafbakening tussen het tweede en het derde7

hoofdstuk heeft te maken met de veranderde opstelling ten opzichte van het christen-

democratisch samenwerkingsproces en de veranderde mentaliteit van de jongeren die hier aan

ten grondslag lag. Het vertrek van een radicale groep jongeren en de reorganisatie van de

jongerenorganisatie vormt respectievelijk het einde van het derde en begin van het vierde

. S.W. Couwenberg, De strijd tussen progressiviteit en conservatisme : sociologische en
7

cultuurhistorische belichting van een veelomstreden tegenstelling (Den Haag 1959), Couwenberg, Pleidooi voor een
christelijke doorbraakgedachte (Den Haag 1959).
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hoofdstuk. Het laatste markeringspunt wordt gevormd door de eigenhandige opheffing van de

leeggelopen jongerenorganisatie. 
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Fig. 1 Cel Cosijn opent de vergadering van de UIJDC-congres te Scheveningen (1958).

Hoofdstuk 1

Tussen katholieke eenheid en programmatische vernieuwing

(1946-1960)
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Hoofdstuk 1

Tussen katholieke eenheid en programmatische vernieuwing

(1946-1960)

Wat christen-democratische samenwerking (en partijvorming) betreft, heeft in de

jongerenorganisatie altijd indirect de keuze moeten maken tussen een ‘beginselpartij’ en een

‘program-partij’. Beide termen zijn nog niet gedefinieerd. De ‘beginselpartij’ of

‘eenheidspartij’ was een onderdeel van het verzuilde geheel van maatschappelijke

organisaties. In katholieke context betekende dit: de KVP wilde een forum zijn van de

belangrijkste katholieke maatschappelijke organisaties en was financieel afhankelijk van de

hoeveelheid leden. De banden met de maatschappelijke organisaties en de kerkelijke

goedkeuring van de partij verzekerden de hoeveelheid kiezers. Om de katholieke eenheid te

bewaren, werd een band gelegd tussen partij en het katholieke beginsel.

De ‘program-partij’ verschilde in zoverre van de beginselpartij, dat de banden met de

kerk (niet persé met het geloof) en de maatschappelijke organisaties zijn gebroken. Belangrijk

in het verschil tussen de ‘eenheids-partij’ en de ‘program-partij’ is het keuzegedrag van de

kiezers. Bij de ‘eenheids-partij’ is er geen keuzemogelijkheid voor de kiezers. Bij de

‘program-partij’ kiest een persoon een bepaalde partij vanwege haar standpunten over

bepaalde kwesties, vertaald in een partijprogramma. De ‘program-partij’ komt hierbij in de

buurt van wat door de partij-politicoloog R. Koole de ‘moderne kaderpartij’ genoemd wordt.8

De KVP wilde na de oorlog beide zijn: beginsel- én programpartij. In de praktijk was

zij in deze periode echter vooral een beginselpartij, zoals ik in de eerste alinea heb laten zien.

De jongerenorganisatie had daarentegen aanmerkelijk meer moeite te kiezen tussen de twee

organisatievormen. In de beginperiode van haar bestaan ontstonden er hierdoor spanningen

binnen en buiten de organisatie. Toch is dit vrij belangrijk geweest in het uiteindelijke

ontstaan van het streven naar christen-democratische samenwerking (en partijvorming).  Toen

deze omslag gemaakt was, streefde ze qua christen-democratische pretenties zelfs de KVP

voorbij. Wat in dit hoofdstuk wordt onderzocht zijn de oorzaken van deze ogenschijnlijk vrij

plotselinge omslag in denken. Met andere woorden: hoe heeft zich een voedingsbodem

kunnen vormen voor het ontstaan van het christen-democratisch ‘ideaal’? Ondanks de

afwezigheid van archiefmateriaal van voor 1955 wordt geprobeerd deze vraag te

beantwoorden.

1.1 Het ontstaan van de Jongerenorganisatie

‘De tijd van voorbereiding is voorbij, thans is het tijd van actie’. Zo begint een artikel in De

Opmars van 24 oktober 1946.  De jongeren die zich na ‘45 hadden ingezet voor de 9

. R. Koole, De opkomst van de moderne kaderpartij. Zie voor kritiek en toepassing op de KVP: J.A. Bornewasser,
8

(On)partijdig? Over partijgeschiedenis (Amsterdam 1997) 10-12.

. ‘De vorming der jongeren’, in: De opmars (24-10-1946) 16.
9
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Katholieke Volkspartij (KVP) wilden een door haar erkende Jongerenorganisatie. Al voor de

omschakeling van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) naar KVP was er in de partij een

jongerencommissariaat ingesteld, toebedeeld aan de idealist J.R. Robert.  Mede doordat hij10

in de Tweede Wereldoorlog diverse concentratiekampen had weten te overleven, werd hij

zeer populair onder de jongeren. Vrijwel direct na zijn terugkomst uit het concentratiekamp

Buchenwald nam hij de jongerenorganisatie ter hand. Net voor de officiële erkenning kwam

hij echter door een auto-ongeluk te overlijden.11

Een van de motieven om een jongerenorganisatie op te richten was, volgens een

jongere uit die tijd, ‘het optrekken van een afweerfront tegen de huidige onchristelijke en

onvaderlandse stromingen’ . De angst voor het communisme had na de oorlog geleid tot een12

eenheidstreven onder de jongeren. Men wilde ‘alle christelijk denkende jongeren’ organiseren

in één verband. De vernieuwingspogingen na de Tweede Wereldoorlog waren echter snel

gesmoord in het streven naar behoud. De KVP was wat betreft grondslag niet veel anders

geworden dan de vooroorlogse Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). Er waren wel

programmatische vernieuwingen, maar vooral de neiging tot behoud van de banden met de

katholieke maatschappelijke organisaties zorgde ervoor dat er weinig veranderde. Bovendien

was de oprichting van één christelijke jongerenorganisatie niet een idee dat in protestante

kringen leefde. De Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie (CHU)

hadden al jongerenorganisaties vanaf eind jaren ‘20. De behoudzucht van de protestante

partijen was in eerste instantie ook een oorzaak van het ontstaan van de KVP geweest, daar de

katholieken na de oorlog geen bezwaar hadden gemaakt tegen een inter-confessionele

organisatie. Door de katholieke jongeren werd het gezien als een eerste stap in de goede

richting, dat de KVP niet opnieuw een confessionele (c.q. beginsel-) partij werd, maar een

partij met een programma.  De jongeren wilden de KVP openstellen voor iedereen, die haar13

programma onderschreef.14

Op 10 mei 1947 werd de Jongerenorganisatie officieel erkend door de partijraad van

de  KVP.   Deze erkenning had echter nogal wat voeten in de aarde gehad. Het hebben van15

een jongerenorganisatie was voor de KVP niet zo vanzelfsprekend. Verschillende gevaren

werden opgenoemd in de vergaderingen van de partijraad, waarbij het gevaar van het ontstaan

van een partij binnen de partij als een van de grootste werd gezien.  De politieke vorming16

van de jeugd en de zorg voor het verliezen van die jeugd bleken uiteindelijk voor de KVP de

belangrijkste motieven te zijn voor de erkenning van de Jongerenorganisatie. Hiermee had

. Bornewasser, Katholieke Volkspartij, 192.
10

. Voorpagina van De opmars (7-2-1947) ter herdenking van J.R. Robert.
11

. R. Witte, ‘Jongeren en politiek’, in: De opmars (dec. 1946) 48.
12

. Witte, ‘Jongeren en politiek’.
13

. ‘Kort verslag vergadering Partijbestuur’ (8-4-1960), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 160.
14

. Vijf jaren KVP (Den Haag 1950) 33.
15

. ‘Nog te weinig waardering voor Jongeren-organisatie’, in: De opmars (11-11-1946) 31. Zie voor de discussie in de KVP
16

bijvoorbeeld Bornewasser, Katholieke Volkspartij, 192-194.
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men zich in de KVP al langer beziggehouden. Het ontstaan van afzonderlijke jongerenlijsten

bij de Statenverkiezingen van 1946 trok de KVP uiteindelijk over de streep. De eerste

doelstelling van de Jongerenorganisatie werd dan ook: “Vorming tot bewuste dragers van

staatkundige idealen en bekwame leden der Katholieke Volks Partij” . Met de erkenning van17

de jongerenorganisatie kwam ook een financiële afhankelijkheid. Ondanks dat ze eigen leden

had die contributie betaalden, was ze voor het overgrote deel afhankelijk van de subsidie van

de KVP. Deze afhankelijkheid zit echter ook in de aard van politieke jongerenorganisaties.

Alleen al het feit dat ze zich aan een bepaalde partij verbonden, gaf een grote mate van

afhankelijkheid. 

Veel jongeren wilden binnen de grenzen van afhankelijkheid hun eigen geluid in de

KVP  laten horen. Een eigen organisatie was hiervoor een vereiste, want ‘dit zou moeilijk

gaan, wanneer dit geluid min of meer verloren doorklonk temidden van talrijke stemmen der

ouderen’ . Van dit eigen geluid kwam in de eerste jaren nog niet veel terecht. In veel18

jongeren-artikels in de eerste jaren van het partijblad De opmars verschenen aanvallen tegen

het communisme en tegen het kapitalisme. De jongeren hadden geen eigen blad, maar wel de

redactie over een katern in het KVP-blad van ongeveer een pagina; ongeveer het enige

bronnenmateriaal over de jongerenorganisatie in de periode 1946-1952. Een veelbesproken

onderwerp in de eerste jaren bleef het verdedigen van het bestaansrecht van de

Jongerenorganisatie. Eigen (niet-propagandistische) standpunten die later ontstonden waren

vooral ‘eigen’ op het gebied van jeugdpolitiek en buitenlandse politiek. Zo werd in 1949 een

werkprogram opgesteld voor gemeentelijke jeugdpolitiek.  19

1.2 Een spreekbuis van alle katholieke jongeren?

Vijf jaar na de oprichting van de KVP werd ook in de jongerenpagina’s van De opmars

teruggeblikt. De landelijke jongerenorganisatie was immers in deze vijf jaar tot ontwikkeling

gekomen en erkend door de KVP. Inhoudelijk stond het er volgens de jongerencommissaris J.

Schiphorst goed voor.  Ondanks het harde werk dat het kader verzette, moest men tot de20

conclusie komen dat de JO nog te weinig leden had. Het ‘rijk geschakeerde jeugdorganisatie-

leven’ bood hiertoe een uitdaging. En wat voor een uitdaging! Rond 1950 bezat de

jongerenorganisatie van de KVP ongeveer 3000 leden. De Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

kon hier alleen al ongeveer 50.000 leden tegenover zetten, waarvan meer dan de helft als

actief gerekend kon worden.  Voor de KVP had deze organisatie simpelweg veel meer te21

zeggen dan alleen de jongerenorganisatie zelf. Andere jeugdstandsorganisaties waren de

Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ), de Katholieke Jonge Werkgevers (KJW), de

. Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij (z.p. 1947) 5.
17

. M. Debats, ‘Grondslagen van de Jongeren-organisatie’, in: De opmars (1-12-1950) 38.
18

. W. Peters, ‘Gemeentelijke jeugdpolitiek’, in: De opmars (6-5-1949) 122.
19

. J. Schiphorst, ‘Mits....’, in: De opmars (22-12-1950) 48.
20

. J. Peet, Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd en
21

de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969 (Baarn 1987) 335.
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Katholieke Jonge Middenstanders (KJM) en de Katholieke Jonge Boeren en Tuinders Bond

(KJBTB).

Toch is niet alleen het grote ledental van de jeugdstandsorganisaties verklarend. De

vorm van een massa-organisatie had een idealistisch karakter. Zoals de KVP een spreekbuis

was van katholieken uit alle rangen en standen, zo wilde de Jongerenorganisatie dat ook zijn.

Hier zit een dilemma in. Enerzijds wilde de JO een ‘kern-organisatie’ zijn, een

‘Gideonsbende’, zoals men zich in de eerste -auteurloze- brochure uit 1947 noemde ,22

anderzijds wilde zij het ideaal van de vorm van de KVP benaderen. ‘wanneer de J.O. een

groepering zou zijn of worden van personen uit één bepaalde klasse, is zij, is de Partij ten

dode gedoemd.’, zo werd in dezelfde brochure van de KVP-jongerenorganisatie gesteld.23

Al direct na haar erkenning door de KVP begon de JO contact te leggen met de

jeugdstandsorganisaties. Of het ingegeven is door de KVP of niet is moeilijk te zeggen, maar

men wilde rond 1950 als organisatie de gehele katholieke jeugd omvatten. De

jeugdstandsorganisaties verzetten zich echter hevig tegen dit streven, waardoor er een

competitie ontstond tussen de JO en de JSO’s. Na 1952 stelde het Jongerenbestuur zich op het

standpunt, ‘dat de JO niet meer kon en wilde zijn dan een kernorganisatie’ . De JO zag zich in24

ieder geval een plaats gegund in het katholieke jeugdorganisatieleven. Hiertoe was ze lid van

verschillende organen die het katholieke jeugdwerk en -organisatieleven overkoepelden, zoals

de Katholieke Jeugd Raad (KJR) en de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG). Ze probeerde

contact te krijgen met de jeugdstandsorganisaties door de zgn. Jongerenappèls, open

bijeenkomsten gericht op de ‘gehele katholieke jeugd’.

Ondanks het toegeven van de Jongerenorganisatie bleef de relatie met de

Jeugdstandsorganisaties slecht. Tussen de twee partijen bestond een groot cultuurverschil. De

jonge arbeiders, middenstanders en boeren zagen de JO als een elitair studentenclubje. Zelfs

na verschillende pogingen tot hervorming bestond de JO in de jaren ‘60 nog voor driekwart uit

jongeren uit het hogere en middenkader (werkend of studerend)  en wat uit de bronnen naar25

voren komt was dit hiervoor niet anders.  Het feit dat de JO niet aan een bepaalde stand26

verbonden was en dat ook niet wilde zijn werkte negatief op de relatie tussen de JO en de

JSO’s. Een probleem was echter ook dat bijvoorbeeld de KAJ de aanspraak had de organisatie

te zijn van de hele arbeidersjeugd. De relaties van de KAJ met de genoemde overkoepelden

organen in het jeugdorganisatie-leven waren daardoor ook erg slecht.  27

. Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij (z.p. 1947).
22

. Een niet te lange uiteenzetting, 7.
23

. ‘De Jongerenorganisatie in 1957', in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 223.
24

. J.M. Janss., ‘Resultaat van een onderzoek naar de KVP-Jongeren. Scriptie en stagerapport’ (Nijmegen 1965) 19.
25

. Zie hiervoor onder andere Peters, ‘K.V.P.-Jongeren contra Jeugdstandsorganisaties?’, in De opmars (19-1-1951). De relatie
26

tussen de JO en JSO is in de literatuur vrij uitgebreid behandeld: Bornewasser, Katholieke Volkspartij 416-417 en De Wit,
‘KVPJO - Een ‘voorgeborchte’ van de KVP?’, 34-35.

. Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, 147.
27
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In mei 1954 verscheen van de kant van de katholieke bisschoppen een belangrijk

geschrift, De katholiek in het openbare leven van deze tijd. Bisschoppelijk Mandement 1954,

waarin ze uitgebreider dan ooit tevoren het politiek, maatschappelijk en cultureel isolement

of ‘eenheid’ van de katholieken probeerden te bezweren.  Het mandement kan voor de KVP
28

als een omslag gezien worden. Ondanks dat er binnen de KVP niet onverdeeld positief werd

gereageerd werd op het mandement, werd vanaf 1954 door de KVP gepoogd de banden met de

maatschappelijke organisaties aan te halen. De druk vanuit de KVP op haar

jongerenorganisatie om hetzelfde te doen werd hierdoor sterker. Begin 1956 vond er een

bespreking plaats tussen het Dagelijks Bestuur van de KVP en het Jongerenbestuur. De KVP,

met voorzitter H.W. van Doorn voorop, vond dat er meer jonge arbeiders naar de JO

getrokken moesten worden. De onderhandelingen tussen de JO en de JSO’s werden dus -

gestimuleerd door de KVP- weer opgepikt. Op 27 juli 1956 stuurde het Jongerenbestuur (JB)

een uitnodiging naar de JSO’s om te spreken over de verhouding tussen JO en JSO. Na een

afwijzing van de JSO’s stuurde het Jongerenbestuur een nieuwe brief, waarna in november een

gesprek plaats vond. Na dit gesprek kwamen er voorstellen heen en weer over samenwerking

tussen de organisaties.  Men raakte het eens wat betreft de raakvlakken tussen de29

organisaties, maar meningsverschillen bleven er na deze gesprekken volop. Men kon het niet

eens worden, omdat de twee partijen niet voor elkaar wilden onderdoen. Zo vonden de JSO’s

de politieke vorming een taak voor zichzelf, terwijl de JO hier een plaats voor zich zag weg

gelegd. Het grootste punt van discussie ontstond echter over vertegenwoordiging van de JSO’s

in het Jongerenbestuur. De Jeugdstandsorganisaties eisten een eigen gekozen

vertegenwoordiging in het Jongerenbestuur. De JO was het hier totaal niet mee eens; het zou

een verlies van status als zelfstandige organisatie betekenen. Om haar standpunt te

ondersteunen werden verschillende bezwaren opgenoemd: de jongeren uit de JSO’s zouden

niet vakkundig genoeg zijn, de organisaties moesten elkaars autonomie respecteren, etc.30

Het ideaal van de ‘eenheidspartij’ verloor door de slechte relatie met de

jeugdstandsorganisaties aan populariteit. In een nota uit 1957 van C. Cosijn, sinds 1952

voorzitter van de KVPJO, komt dit goed naar voren. Na de verkiezingen van 1956 was men

binnen de KVPJO tot de conclusie gekomen dat de KVP een keuze moest maken in haar

ontwikkeling: 

‘wil zij de partij blijven, waarop een optimaal deel van de katholieke kiezers zijn stem

uitbrengt, of wil zij de partij worden, die, op basis van katholieke beginselen, een keus doet uit

de politieke mogelijkheden en die consequent tot verwerkelijking probeert te brengen, in de

hoop, dat het doelbewuste program een zuigkracht zal uitoefenen op de marginale kiezers.’31

. P. Luykx, ‘ ‘Van de dorpspastorie naar het torentje’. Kerken en de macht der confessionele partijen’, in: P. Luykx, H.
28

Righart (red.), Van de dorpspastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991). Voor uitgebreide
informatie: Bornewasser, De Katholieke Volkspartij, 340-351.

. ‘Overzicht JO-JSO onderhandelingen’ [klad] (19-9-1957), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 6134
29

. ‘Kort verslag van het gesprek tussen enkele leden van het Dagelijks Bestuur en het Jongerenbestuur der K.V.P., gehouden op
30

donderdag 18 oktober 1956 in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht’, in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5799. Zie
ook: ‘Overzicht JO-JSO onderhandelingen’ [klad] (19-9-1957), KVP 6134. 

. C. Cosijn, ‘Situatie JO-JSO’, in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 6134.
31
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Ook voor de jongerenorganisatie zelf gold dit. De KVPJO kon en wilde niet meer een soort

overkoepelend orgaan zijn van de katholieke jeugd. Men had gekozen voor de tweede optie;

men wilde wel ‘strijden’ voor de belangen van de werkende jeugd, maar men wilde geen

organisatorische verbinding. Toen een laatste voorstel van de KVPJO door de

jeugdstandsorganisaties werd afgewezen, viel het contact een tijd stil. De JSO’s konden, naar

eigen zeggen, voor de realisering van hun wensen ook wel zonder de KVP(JO).32

1.3 De KVP grijpt in

De bespreking van begin 1956 tussen het jongerenbestuur en vertegenwoordigers van het

Dagelijks Bestuur (DB) van de KVP was het gevolg van een rel rond de kandidaatstelling voor

de Tweede Kamer. Er bestonden namelijk plannen om de tweede Kamer uit te breiden naar

120 of 150 plaatsen. De Jongerenorganisatie greep deze gelegenheid aan om iemand uit de JO

in de Tweede Kamer te krijgen. Naast een persoon voor een verkiesbare plaats, de oud JO-

voorzitter Th. Laan, wilde men ook een aantal jongeren uit het Jongerenbestuur op niet-

verkiesbare plaatsen hebben, in de hoop dat ze met de volgende verkiezingen ‘mee konden

draaien’.33

Vooral Van Doorn was hier zeer ontstemd over. De JO mocht volgens hem niet mee

doen met de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. Dat ze dat wel wilde doen, bewees

volgens hem dat de JO ‘een springplank’ wilde zijn naar de Tweede Kamer. Bovendien wilde

Van Doorn meer arbeiders in het parlement. Er zou wel een jongere op een verkiesbare plaats

kunnen komen, maar dit moest dan wel iemand zijn die door de KAJ geaccepteerd zou

worden. Hierdoor zouden volgens hem ‘twee vliegen in één klap geslagen worden’. Van

Doorn had zijn eigen kandidaat: Cor Kleisterlee, iemand uit de Katholieke Arbeidersjeugd. In

zijn werk over de (V)KAJ schrijft J. Peet dit alleen toe aan een actie van de KAJ.  Dit is34

vreemd, aangezien uit een interview tussen Peet en Kleisterlee blijkt dat Kleisterlee mede

door persoonlijke interventie van Van Doorn in de Tweede Kamer kwam. Van Doorn en

Kleisterlee kenden elkaar al een aantal jaar, via ouderavonden van de katholieke

kinderbescherming in Rotterdam. Van Doorn had Kleisterlee de KVP binnengehaald, want de

KAJ sprak hem wel aan: ‘dat is een club waar schwung in zit, die hebben tenminste idealen’.35

Kleisterlee volgde later K.J. Hahn op als buitenlands secretaris, ondanks zijn onbekendheid

met het buitenlands werk. Hahn schrijft in zijn memoires er later over dat dit ook het werk

van Van Doorn was.  Gesteld kan worden dat Kleisterlee een soort ‘protegé’ was Van Doorn,36

. Brief van KAJ aan het Algemeen Jongeren Bestuur van de KVP (26-7-1957), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie
32

nr. 6131.

. Brief aan de kring- en afdelingsbesturen (19-10-1955), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 222.
33

. Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, 238.
34

. Interview van J. Peet met C. Kleisterlee (21-8-1986), in: KDC, ‘geluidsbanden houdende opnamen van interviews van Jan
35

Peet in het kader van het onderzoek in het kader van het project “katholieke Arbeiders Jeugdbeweging” ’ nr. 5922. Het
betreffende fragment: tikkerstand 300-465.

. K.J. Hahn, Standplaats Europa. Memoires van een Christen-democraat (Weesp 1984) 179.
36
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maar het gebeuren rond de kandidaatstelling laat ook zien dat binnen de KVP de

jongerenorganisatie op dat moment niet zoveel aanzien had.

Toen in 1957 de onderhandelingen tussen de JO en de JSO’s waren vastgelopen voelde

de jongerenorganisatie zich bedreigd in haar bestaan. De KVPJO kon het zich niet veroorloven

op voet van oorlog te staan met de jeugdstandsorganisaties, omdat zij afhankelijk was van de

financiële steun van de KVP. Voor de KVP waren de jeugdstandsorganisaties electoraal gezien

erg belangrijk (alleen de KAJ was al tien keer zo groot als de KVPJO).  Het ideaal van de

katholieke eenheid, dat samenwerking impliceerde tussen alle standen, vierde in de KVP nog

steeds hoogtij. Daarom leek volgens Cosijn het verstandigste om als JO niet meer het ideaal

van de program-partij te verkondigen.37

De Jongerenorganisatie voelde zich niet voor niets bedreigd in haar bestaan. De KVP

was en bleef ontevreden over het werk van ‘haar’ Jongerenorganisatie. De slechte relatie

tussen de JO en de Jeugdstandsorganisaties was hier ongetwijfeld debet aan. Deze

ontevredenheid zat ook in het (volgens de KVP) te weinig doen aan politieke vorming en het

tekort aan doorstroming. Al in 1952 had de JO een reorganisatie doorstaan, die uiteindelijk in

1954 gereglementeerd werd. De organisatie was minder centralistisch van opzet geworden,

maar de subsidie aan de JO werd na 1953 ook ongeveer gehalveerd. (Sterker nog: In 1950

betaalde de KVP 25.548 gulden, in 1954 was de subsidie op een dieptepunt beland van 6.374

gulden).  Toch bleef de Jongerenorganisatie zich vrij succesvol teweerstellen. Pas in 195938

kwam hier verandering in.

Bornewasser stelt in zijn werk over de KVP dat de adjunct-directeur van het KVP-

partijbureau S.B. Gras een beslissende factor in deze omslag was.  Dit is echter voor een39

groot deel te weerleggen. Hij speelde wel een rol in deze omslag in denken, maar was geen

beslissende factor. Er ontstonden namelijk al begin 1959 binnen de jongerenorganisatie

geluiden dat de jongerenorganisatie gefaald had in het bereiken van haar doelstellingen. Er

zou met name meer politieke vorming gedaan moeten worden. In de kring Utrecht, waar Piet

Smink voorzitter van was, vond men dat het geruzie over vertegenwoordiging door de

jeugdstandsorganisaties maar eens opgehouden moest zijn.  Op 21 maart stuurde Smink een40

brief naar het jongerenbestuur, waarin hij stelde dat er de laatste jaren te weinig aandacht was

besteed aan de verwezenlijking van haar doelen. In de brief werd voorgesteld een speciale

commissie op te richten, die zich alleen bezig zou houden met politieke vorming.  De rol die41

de KVP in de persoon van S.B. Gras speelde, was een stimulerende rol. Tijdens een weekend

dat georganiseerd was om over juist dit onderwerp te praten, hield Gras de jongeren een

onthutsende spiegel voor. Hij was het er mee eens dat de JO was ondergegaan in

. Cosijn, ‘Situatie JO-JSO’.
37

. Financiële balans KVP (1955), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 222.
38

. Bornewasser, De Katholieke Volkspartij 418.
39

. Interview met P. Smink (13-3-1999).
40

. Brief van P. Smink (voorz. kring Utrecht) aan de leden van het jongerenbestuur (21-3-1959), in: J.M. Janss., ‘Resultaat van
41

een onderzoek naar de KVP-jongeren. Scriptie en stagerapport.’ (Nijmegen 1965) 41. (noot 55)
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organisatorische kwesties. Doordat de JO buiten de partij stond, was zij er niet in geslaagd

deze mentaal te beïnvloeden. De JO zou daarom volgens hem volledig in de KVP moeten

integreren.  42

Van grote betekenis voor het toegeven van het gehele Jongerenbestuur aan deze

plannen was verder Eef Verwoert. Dat met de reorganisatie een eind gemaakt zou worden aan

de JO als zelfstandige organisatie, scheen de waarnemend voorzitter van de JO, Eef Verwoert,

niet te deren. Verwoert had zich meteen tot het dagelijks bestuur en partijbestuur gericht,

zonder de Jongeren Bestuursraad (JBR) te informeren. De jongeren kwamen er uiteindelijk

toch van te weten. In de JBR ontstond dan ook felle tegenstand, vooral van de kringen en

afdelingen. Velen zagen in de reorganisatie een verlies van onafhankelijkheid, anderen zagen

het als een ‘zelfmoordplan’ . Na een verzachting van de plannen van Verwoert en een43

donderspeech van Van Doorn gaf uiteindelijk de JBR toch toe.  Zijn nota werd dus door het44

Jongerenbestuur goedgekeurd. Het gevoel dat men gefaald had in het beïnvloeden van de KVP

binnen de jongerenorganisatie was ook zeer groot. De voorstellen van Verwoert boden enige

hoop tot verandering hierin. Door volledig te integreren was de kans dat men de KVP mentaal

kon beïnvloeden groter.

. Bornewasser, De Katholieke Volkspartij, 418-419.
42

. Brief van P. Smink, “Het to be or not to be van de JO-KVP” (aug. 1959), in: Janss, ‘Resultaat van een onderzoek naar de
43

KVP-Jongeren’, 42. (noot 62)

. Notulen van vergadering Bestuursraad der J.O.-K.V.P. (3-7-1959), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5790.
44
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Fig. 2 Ledentallen van de KVPJO en de ARJOS vergeleken.

Desondanks waren de consequenties niet zo groot als in bijvoorbeeld de kring

Limburg werd gevreesd. De integratie in de partij werd beter. Op kring- en afdelingsniveau

veranderde er vrij weinig, terwijl het Jongerenbestuur gewoon bleef bestaan onder naam van

‘Centrale Jongeren Groep’. De Centrale Jongeren Groep was op verschillende niveaus

vertegenwoordigd in de KVP. Snel gezegd: de verpakking was veranderd, de inhoud bleef

hetzelfde. Toch had de reorganisatie bijna fatale gevolgen. Het aantal leden daalde in een jaar

van 5241 naar 2168.

1.4 Het ontstaan van ideeën over Christen-democratische samenwerking en partijvorming

Samenwerking tussen de christen-democratische partijen op nationaal niveau was midden

jaren ‘50 niet een onderwerp dat populair was in de jongerenorganisatie. Men praatte er

amper over. Waar wèl over werd gepraat was de samenwerking in Europees verband met de

Anti-Revolutionaire Jongerenorganisatie (ARJOS), die vanaf 1955 deel uit maakte van de

Nederlandse Equipe van de Internationale Unie van Christen-Democraten (IUJCD). De

samenwerking in Europees verband was (voor de jongerenorganisaties) echter geen stimulans

om op nationaal niveau te gaan werken. Toch noemde de JO zich al in 1957 en 1958 ‘een

politieke jongerenorganisatie op christen-democratische grondslag’ .45

. ‘Notulen van de vergadering van de bestuursraad der J.O.K.V.P.’ (12-1-1957), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie
45

nr. 5790. ‘Nota Buitenlandse commissie Jongerenorganisatie’ (26-11-1958), in: in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr.
6020.
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Op lokaal gebied kwamen echter weer geluiden op die een Christen-Democratische

Partij (CDP) wilden. Maart 1958 verscheen bijvoorbeeld van de hand van de voorzitter van de

KVPJO Hoogland, Piet Smink, een artikel in het Hooglandse jongerenblad Jeugdecho. In dit

artikel reageerde hij op het feit dat jongeren steeds vaker hun blik richtten op de  PvdA. Smink

benadrukte dat de PvdA een ‘wolf in schaapskleren’ was; ze was nog steeds een socialistische

partij was, waardoor er met deze partij niet samengewerkt moest worden. De KVPJO moest

samen gaan werken met de jongerenorganisaties van de ARP en CHU:

‘Wij moeten samen strijden tegen de kinderen van Marx, de socialisten en de communisten.

Tegenover dit rode front zal een christelijk front geplaatst moeten worden’

De toenadering tussen CHU en ARP was voor Smink een teken dat de CDP dichterbij kwam.

Ondanks de historisch gegroeide verschillen zouden de jongeren van protestante en

katholieke zijde toenadering moeten zoeken, omdat zij niet hierdoor gehinderd waren.  46

Het bestuur reageerde echter nog niet op deze geluiden. Ook toen in 1958 de

buitenlands secretaris van de KVP, de al genoemde K.J. Hahn, een nota over samenwerking

tussen de drie partijen bij het Dagelijks Bestuur (DB) indiende, bleef het in het bestuur vrij

stil.  Een oorzaak hiervoor was dat er vóór de reorganisatie van de JO geen jongeren in het DB
47

vertegenwoordigd waren. De nota van Hahn had geen directe invloed op de

jongerenorganisatie, maar de motieven die Hahn noemde lagen echter op één lijn met de

motieven van de JO om te komen tot een program-partij. Hahn vond dat de reikwijdte van de

KVP electoraal gezien beperkt was. Doordat de band tussen geloof en politiek te strak was,

konden geen protestanten of andere ‘zwevende kiezers’ naar de KVP getrokken worden.

Hierdoor verminderde de christelijke invloed in de Tweede Kamer. De ARP verloor namelijk

vanaf ‘52 al zetels in de Tweede Kamer. Door een algemeen christelijk stempel te dragen

zouden volgens Hahn meer kiezers getrokken kunnen worden:

‘Vele kiezers, die voor een deel mee kunnen gaan met het program van de K.V.P., van de

A.R.P. of de C.H.U., maar om godsdienstige redenen menen niet op één dezer drie partijen te

kunnen stemmen, zullen wel bereid zijn zich tot een christelijke partij te bekennen.’48

Ondanks dat de leden van het DB geen principiële bezwaren hadden tegen de nota van Hahn,

wilden ze niet dat er vanuit de KVP initiatieven genomen zouden worden. Ten eerste vond

men het strategisch gezien niet zonder risico, ten tweede vond men dat de protestante partijen

maar eerst samen moesten gaan. Deze ‘KVP-doctrine’ over christen-democratische

samenwerking hield vrij lang stand, zeker tot 1966.49

Nadat de ARP en CHU na de verkiezingen van 1959 weer hadden verloren, begon er

een balletje te rollen. In eerste instantie ontstond dit buiten de KVP om, die nog steeds ‘in de

. P. Smink, ‘De J.O. tegenover de andere partijen’, in: Jeugdecho (maart 1958). Afkomstig uit het persoonlijk archief van P.
46

Smink.

. K.J. Hahn, ‘Nota inzake samenwerking van christen-democraten (stuk 58-42)’ (1958) , in: KDC, Archief KVP-Partijbureau
47

nr. 4148, nr. 224. In de literatuur over de vorming van het CDA is de nota vrij uitvoerig behandeld: Ten Napel, ‘Een eigen weg’,
75-76. Verkuil, Een positieve grondhouding, 48-49. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’, 201.

. Hahn, ‘Nota inzake samenwerking van christen-democraten’. Citaat ontleend aan: Verkuil, Een positieve grondhouding’,
48

49.

. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’, 202.
49
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wachtkamer zat’ (de term is van R.S. Zwart). Een eerste suggestie kwam (in maart van dat

jaar) van fractievoorzitter Romme, die vóór de verkiezingen nog gereserveerd had gestaan

tegenover samenwerking met de christen-democratische partijen. In artikels in de Volkskrant

bleek hij wat dit betreft een omslag in denken meegemaakt te hebben. De verkiezingsuitslag

was een van de oorzaken hiervan, maar wat ook meespeelde was zijn visie dat rechtstreekse

Europese verkiezingen onafwendbaar waren. De katholieken en protestanten zouden daarvoor

aan één tafel moeten gaan zitten. Zijn artikels hadden onder andere tot gevolg dat een

katholiek jongerentijdschrift, genaamd ‘Hét’ een forum rond christen-democratische

partijvorming begon, waarbij het tijdschrift leiders van de drie christen-democratische

partijen rond de tafel bracht.  Deze uitgaven hadden tot gevolg dat Romme het beeld kreeg50

dat onder de katholieke jeugd de christen-democratische partijvorming leefde. Dit verwerkte

hij in een rede die hij gaf tijdens een vergadering van de Partijraad in oktober datzelfde jaar.

De suggesties die Romme tijdens de rede gaf werden in de jongerenorganisatie vrij serieus

opgenomen. Juist het feit dat Romme benadrukte dat christen-democratische partijvorming

onder de katholieke jeugd leefde, was voor de jongerenorganisatie een stimulans hier ook

mee aan de slag te gaan.

Een andere stimulerende factor was dr. S.W. Couwenberg, een jurist die actief was in

de KVP. Begin 1959 was een boek van hem uitgekomen, getiteld de strijd tussen

progressiviteit en conservatisme, waarin hij pleitte voor de vorming van een christen-

democratische volkspartij. Ook had hij een brochure uitgebracht: Pleidooi voor een

christelijke doorbraakgedachte.  Deze gedachte beoogde via een weg van geleidelijke51

vernieuwing ‘de bestaande confessionele partij-organisaties te verenigen in een nieuwe

interconfessionele organisatievorm, de Christen-Democratische samenwerking’.  Ook52

Couwenberg had opgemerkt dat dit onder de katholieke jeugd leefde. Nog eerder dan

Romme, tijdens een bijeenkomst van het Jongerenbestuur op 12 september,  had hij voor de

leiding van de Jongerenorganisatie een rede gehouden over de christelijke

doorbraakgedachte, onder de naam ‘Levensbeschouwing en Politiek’.  De invloed van53

Romme en Couwenberg op het vorm en inhoud geven van het begrip christen-democratie

binnen de jongerenorganisatie en het ter hand nemen van christen-democratische

samenwerking is in de literatuur nog niet eerder opgemerkt. De rede van Romme had de

formele zet gegeven aan de jongerenorganisatie om de samenwerking met de christen-

democratische partijen serieus ter hand te nemen. De inbreng van Couwenberg was meer

inhoudelijk: hij koppelde de christen-democratische samenwerking aan een ‘christelijke

. “Hét” forum rond christen democratische unie (5-5-1959, 20-5-1959), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 4148
50

. Couwenberg, De strijd tussen progressiviteit en conservatisme : sociologische en cultuurhistorische belichting van een
51

veelomstreden tegenstelling (Den Haag 1959), Couwenberg, Pleidooi voor een christelijke doorbraakgedachte (Den Haag
1959).

. J. van Sante, ‘Op weg naar een christelijke doorbraak?’, in: Documentatie no.1. Gespreksstof voor de Jongeren in de
52

Katholieke Volkspartij (Waalwijk 1959) 4.

. Van Sante verwijst in de documentatie naar deze rede terug. De documentatie is een weergave van die rede. De rede zelf is
53

niet terug te vinden.
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doorbraak’. Zoals gezegd sloot de christelijke doorbraak naadloos aan op de onder de

jongeren levende voorkeur voor een partijvorming op programmatische basis.  K.J. Hahn had

deze link al jaar eerder gelegd, maar Couwenberg zorgde er, door zijn geruchtmakende

publicaties en zijn rede voor het Jongerenbestuur, voor dat dit ook onder de jongeren in de JO

gebeurde.

1.5 Een ‘carte blanche’ voor de Jongerenorganisatie

De KVP-Jongerenorganisatie wilde in 1959 nog niet op de voorgrond treden met al te harde

uitspraken. Verwoert had namelijk een paar maanden eerder een gesprek gehad met de

voorzitters van de AR-Jongeren en de CHU-Jongeren, op uitnodiging van het al eerder

genoemde jongerentijdschrift ‘Hét’. Dit gesprek was voor hem ‘als een koude douche’

geweest. De meningen van de protestante voorzitters waren zonder meer afwijzend . 54

Als reactie op de toespraak van Romme organiseerde de Jongerenorganisatie op 26 en

27 februari 1960 een congres in het conferentieoord Woudschoten met als thema

‘Levensbeschouwing en politiek’. De bezoekers, redelijk actieve leden van de JO, waren al

voorbereid door de toegestuurde documentaties over het thema van het congres. Op het

congres werd gesproken over christen-democratische samenwerking, te meer daar de

hoofdgast Couwenberg was. Ook een van de documentaties was min of meer van zijn hand;

het was geschreven door een van de bestuursleden, J. van Sante, naar aanleiding van de

toespraak die Couwenberg had gehouden voor het Jongerenbestuur. Tijdens deze volgende

toespraak bracht hij zijn stellingen naar voren voor het gehele kader van de

Jongerenorganisatie. Volgens Couwenberg maakte de KVP, door vast te houden aan de

eenheidsgedachte, iedere expansie onmogelijk. De katholieke emancipatie moest als voltooid

beschouwd worden, waarmee het traditionele eenheidsstreven verouderd was. De CDU-

gedachte bood volgens hem een uitweg voor de expansie van de KVP.  De achterban van de55

Jongerenorganisatie bleek al voor het congres vrij positief te staan tegenover een samengaan

van katholieken en protestanten in één partij. De documentatie van Van Sante over de

christelijke doorbraak van Couwenberg was naar de jongerengroepen toegestuurd. De meeste

jongerengroepen waren van mening, dat de katholieke beginselen ook in een samenwerking

tot hun recht zouden kunnen komen, omdat zij vonden dat de katholieken en de protestanten

weinig verschilden op staatkundig terrein. Verder vonden alle groepen dat er voldoende

praktische politieke punten aanwezig waren voor een verantwoorde samengaan van

katholieken en protestanten in één partij. Ook de achterban was echter voorzichtig. Voor zo’n

samengaan was echter volgens de meerderheid van de groepen in 1960 de tijd nog niet rijp.

Daarvoor waren er nog teveel tegenstellingen, tegenstellingen die vooral op het godsdienstige

vlak lagen.56

. Notulen van de vergadering van de Bestuursraad (6-6-1959), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5790. 
54

. Stellingen, door Couwenberg genomen op het Congres van 1960, in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5757.
55

. Vragen ter voorbereiding van het Congres in 1960, in: KDC, Archief KVP- Jongerenorganisatie nr. 5757.
56
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De jongeren wilden dat de KVP een uitspraak deed over samenwerking met de

protestante partijen. De oorzaak daarvan was dat ze niet nog een keer de KVP achter zich aan

wilde hebben. Men stond vrij sceptisch tegenover een samengaan, omdat de JO al vaker in dit

soort vernieuwingen gefaald had. P. van Engelen, student politieke en sociale wetenschappen

en de secretaris van de KVPJO, verwoordde het zo: ‘In 1945 stond ons voor ogen: geen

kerkelijke partij, maar een openstaan voor iedereen, die ons programma onderschrijft. Dat is

niet realiseerbaar gebleken. Is dit nu ook niet realiseerbaar?’  57

De mogelijkheid dat de KVP een uitspraak zou doen over het onderwerp kwam tijdens

vergaderingen van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur van de KVP aan de orde. Voor de

vergadering van het Partijbestuur waren twee uitgebreide (vertrouwelijke) stellingen

geschreven over christen-democratische samenwerking, van de hand van J.M. Peters en W.J.

Andriessen, beide leden van het Dagelijks Bestuur. De vergadering werd goed bezocht: alle

kieskringen waren vertegenwoordigd en zelf een aantal prominenten waren aanwezig, zoals

minister-president De Quay. Beide auteurs stonden vrij positief tegenover samenwerking met

de protestante partijen. Andriessen stelde echter dat men voorlopig nog niet hoefde te praten

over een Nederlandse CDU. Ook Peters vond dat men niet te hard van stapel moest lopen. De

KVP bleek positief te staan tegenover de samenwerking, maar was erg voorzichtig. Het

‘doorbraak-idee’ kon hooguit als ideaal dienen voor de jongeren. Een uitspraak over het

onderwerp werd daarom uitgesteld. Tijdens de daarop volgende vergadering van het

Dagelijks Bestuur probeerde Verwoert nogmaals aan te dringen op een uitspraak. Hij diende

een voorstel in om een KVP-studiecommissie in te stellen, over samenwerking met de ARP en

de CHU. Volgens Romme zou het bestaan van een studiecommissie uitlekken en het

tegengestelde effect tot gevolg hebben. Na herhaaldelijk het voorstel van Verwoert geweigerd

te hebben, suggereerde hij dat de jongeren zelf maar iets moesten ondernemen:

‘Kunnen de Jongerengroepen niet beter contacten opnemen? Dat is niet zo officieel. Men kan

dan een beetje vrijbuiterij plegen’  58

De KVP-Jongeren kregen zo een ‘carte blanche’ van de KVP. De KVP wilde de ontwikkelingen

bij de ARP en CHU nog afwachten, maar de jongeren mochten wel hun gang gaan. De

samenwerking tussen de verschillende Jongerenorganisaties kon dan meteen als een soort

testcase dienen voor christen-democratische samenwerking.

1.6 Conclusie

Ondanks dat de KVP-jongeren al snel zeer positief stonden ten opzichte van samenwerking en

uiteindelijk samengaan van de drie christelijke partijen, koste het de KVP behoorlijk veel

moeite om ze ‘voor haar karretje te spannen’. Dit is op het eerste gezicht vrij vreemd, want de

Jongerenorganisatie stond positief tegenover christen-democratische samenwerking.

. Kort verslag vergadering Partijbestuur (8/9-4-1960), in: KDC, Archief-KVP Partijbestuur nr. 160.
57

. Kort verslag vergadering van het Dagelijks Bestuur (2-5-1960), in: KDC, Archief-KVP Partijbureau nr.226. Het citaat is
58

erg populair. Het is vermeld in: Ten Napel, “Een eigen weg”, 61, en Bornewasser, De Katholieke Volkspartij, 580.
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De Jongerenorganisatie had vanaf haar ontstaan al achter politieke vernieuwing gestaan.

Soms deed zij dit openlijk, soms verhuld. De katholieke jongeren wilden, vooral uit angst

voor en verdediging tegen het communisme en socialisme, alle christelijke jongeren

verenigen. Men wilde af van een confessionele partij die gebonden was aan de Kerk en de

nadruk leggen op het politieke programma.

Dit vernieuwingstreven werd echter al snel de kop ingedrukt door de KVP. Zij hield

het ideaal van de katholieke eenheid nog steeds in ere. Dit betekende dat de

jongerenorganisatie haar banden met de jeugdstandsorganisaties moest aantrekken. De

onderhandelingen tussen de JO en de jeugdstandsorganisaties verliepen echter zo slecht, dat

binnen de jongerenorganisatie het ideaal van de eenheidspartij al gauw weer werd

ingewisseld voor het ideaal van de ‘programpartij’. Het punt van vertegenwoordiging van de

jeugdstandsorganisaties in de KVP-jongerenorganisatie is wezenlijk voor de bepaling van de

aard van de jongerenorganisatie. Dit is in de literatuur vreemd genoeg niet opgemerkt. Zelfs

J.A. Bornewasser, die in zijn werk over de KVP behoorlijk veel over haar jongerenorganisatie

schrijft, legt deze relatie niet. In een ‘eenheidspartij’ zoals de KVP in deze periode wilde zijn,

was vertegenwoordiging van de JSO’s in de jongerenorganisatie essentieel. In de

‘programpartij’ was dit niet nodig. In de periode 1946-1960 is een ontwikkeling te zien in de

relatie tussen de KVP en haar jongerenorganisatie. Sinds de erkenning van de

Jongerenorganisatie was zij voor de KVP vooral een middel tot politieke vorming van de

katholieke jeugd of een middel tot vorming van toekomstig kader. Langzamerhand wilde de

jongerenorganisatie echter steeds meer een belangenorganisatie zijn. Dit betekende dat zij

vooral een ‘aanjager’ of ‘horzel’ wilde zijn voor de KVP. Hierbij paste een kleine

kernorganisatie van actieve leden, zonder vertegenwoordiging van allerlei

jeugdstandsorganisaties.

De jongerenorganisatie zag de christen-democratische samenwerking dan ook in het

licht van politieke vernieuwing op programmatische basis. Dit werd gestimuleerd door S.W.

Couwenberg, die vooral in inhoudelijke zin het gebruik van het begrip christen-democratie

binnen de jongerenorganisatie beïnvloedde. Hij koppelde in deze periode (1959-1960) ook de

christen-democratische samenwerking met politieke vernieuwing. Romme had met zijn rede

voor de partijraad de formele zet gegeven. De invloed van de bovenstaande twee personen

was van doorslaggevend belang voor het ontstaan van het ‘ideaal’ van christen-democratische

samenwerking en partijvorming binnen de jongerenorganisatie. Het ontstond niet, zoals in de

literatuur doorgaans wordt gesuggereerd, in Europees verband. De Nederlandse equipe, waar

tot 1959 alleen de KVPJO en de ARJOS in vertegenwoordigd waren had in Nederland niets te

zeggen en kon zo ook geen invloed uitoefenen. Ook in het enige artikel dat er over de KVP-

jongerenorganisatie bestaat wordt niet gekeken naar het ontstaan van het begrip christen-

democratie op nationaal niveau.59

. H. de Wit, ‘KVPJO - Een ‘voorgeborchte’ van de KVP?’, in: A. Klink (e.a., red.), Nooit in het veilige midden. 60 jaar CD-
59

Jongerenwerk. (Franeker 1988) 33-44.
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De KVP was niet tevreden over haar jongerenorganisatie. Het feit dat de

jongerenorganisatie een belangenorganisatie wilde zijn, betekende voor de KVP dat de JO

moest concurreren met de jeugdstandsorganisaties. Binnen de KVP werd daardoor met reserve

naar de Jongerenorganisatie gekeken: ‘Wat betekenen zij? Wat weten ze? Wat betalen ze?

Hoeveel kosten ze?’.  Toen bleek dat de jongerenorganisatie op voet van oorlog stond met de60

Jeugdstandsorganisaties, had ze als belangenorganisatie nog minder te betekenen. Wat betreft

ledental was de JO namelijk helemaal niets in vergelijking met bijvoorbeeld de Katholieke

Arbeidersjeugd. Daarom werd in 1959 er voor gekozen om de jongerenorganisatie te

integreren in KVP-verband. De jongeren stemden hier uiteindelijk mee in, o.a. omdat ze het

gevoel hadden gefaald te hebben in het beïnvloeden van de KVP. Als belangenorganisatie had

ze in deze periode gefaald, maar dit lag dus ook aan de KVP. De reorganisatie die eind 1959

plaats vond, zorgde er voor dat de jongeren op alle niveaus in de KVP vertegenwoordigd

waren. Doordat de JO onderdeel werd van de KVP, kreeg ze voor die partij een bepaalde

functionaliteit. Ze bleek voor de KVP een manier te zijn om op informele wijze contact te

leggen met de protestante partijen. Op het moment dat de KVP-jongeren wilden kiezen voor

christen-democratische samenwerking, kregen ze hierdoor uiteindelijk vrij gemakkelijk

toestemming om samen te werken met de jongerenorganisaties van de CHU en ARP. 

. Janss., ‘Resultaat van  een onderzoek’, 41.
60
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Fig. 3 Cartoon van Opland (1965) en voorkant van Jongeren Voorop.

Hoofdstuk 2

Samen werken of samengaan?

(1960-1965)
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Hoofdstuk 2

Samen werken of samengaan?

(1960-1965)

De Centrale Jongeren Groep was in 1960 volledig aangepast aan de nieuwe situatie. Gerard

Woertman werd de opvolger van Eef Verwoert als voorzitter. Deze zoon van een Heetense

KVP-bestuurder kwam al vroeg in de politiek terecht. Toen hij in 1954 onderwijzer werd in

Deurningen, was het voor hem vanzelfsprekend om lid te worden van de plaatselijke KVP-

afdeling. Hij was echter vrij onverwacht gevraagd om landelijk voorzitter te worden van de

jongeren. Met de onderwijzer Gerard Woertman als voorzitter werd de meeste aandacht

besteed aan politieke vorming. Onder andere hierdoor werd de relatie met de KVP was dan

ook niet meer zo vertroebeld als voorgaande jaren, al hadden de jongeren soms

slimmigheidjes nodig om aan de nodige subsidie te komen.  Ook over christen-61

democratische samenwerking werd vanuit de KVP niets meer gemeld. De

partijraadsvergadering van 1960 had het beleid bepaald voor de komende jaren. Jongeren uit

de Dagelijkse Leiding van de Centrale Jongeren Groep waren vertegenwoordigd in zowel het

Dagelijks Bestuur (Gerard Woertman) als het Partijbestuur van de KVP. Het werk van de

nieuwe geïntegreerde jongerenorganisatie, voortaan KVP-Jongerengroepen (KVPJG) genoemd,

won door het werk van de Dagelijkse Leiding van de Centrale Jongeren Groep binnen de KVP

aan prestige. 

De jongeren wilden in deze periode vaart zetten achter de samenwerking met de

protestante jongerenorganisaties. Al snel bleek dat er geen ruimte was om nieuwe

organisatorische verbanden te leggen. Er ontstond daarom vooral (positief en negatief)

contact tussen de ‘zij-organen’: de jongerenbladen (sinds 1960 hadden de KVP-Jongeren een

eigen blad, ‘Jongeren Voorop’), de Nederlandse Equipe en de buitenlandse commissies. In

vergelijking met de ‘senioren’-partijen besteedden de jongerenorganisaties meer aandacht aan

buitenlandse politiek. Wellicht had dit te maken met de ongebonden en idealistische manier

waarop de jongeren tegen dit onderwerp aan konden kijken. In deze periode werd de

samenwerking met de protestantse jongerenorganisaties steeds belangrijker. Vooral het werk

van de student Piet van Engelen, secretaris van de KVP-jongeren en later zelfs voorzitter, was

in dit opzicht belangrijk. Met Gerard Woertman stonden ze door hun vele contacten (beiden

waren vertegenwoordigd in de KVP, de Nederlandse Equipe en de buitenlandse commissie)

midden in het samenwerkingsproces. Wat in dit hoofdstuk naar voren gebracht wordt, is hoe

dit samenwerkingsproces verliep. Ook al wordt nog steeds het gezichtspunt van de KVP-

Jongeren aangehouden, er is ook ruimte voor een vergelijking tussen de drie

jongerenorganisaties. Hoe werd er in de drie jongerenorganisaties gedacht over de

. Interview met Gerard Woertman, (30-12-1998). Ook: J. Knaap, ‘Samenwerken doe je alleen op basis van gelijkheid. Gerard
61

Woertman (58) viert zilveren jubileum als raadslid.’, in: Twentse Courant (8-9-1990) (z.p.).  
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samenwerking en uiteindelijk samengaan? Welke verschillen in organisatie, politieke cultuur

en benadering van het begrip christen-democratie waren hier de oorzaak van? 

2.1 Reorganisatie van de Nederlandse jongeren-Equipe

Door de Europese samenwerking waren alle christenen politiek verbonden in de sinds 1948

opgerichte “Nouvelles Equipes Internationales” (NEI). Daar Nederland een van de weinige

landen was met drie christelijke partijen, waren die drie partijen vanaf het begin gedwongen

met elkaar samen te werken. Er bestond ook een jongerensectie, in het Nederlands de

“Internationale Unie van Jonge Christen Democraten” , waarvan het Nederlandse deel ‘De62

Nederlandse Equipe’ genoemd werd. Men had deze ‘Unie’ in 1948 opgericht, met de

gedachte dat vooral de jongeren een belangrijke taak zouden hebben in de opbouw van een

‘nieuw’ Europa. In eerste instantie was alleen de KVPJO vertegenwoordigd in dit orgaan. De

protestante jongerenorganisaties waren na de oorlog niet gericht op Europa. De ARJOS maakte

wat dit betreft het eerste een omslag mee. In 1955 voegde de jongerenorganisatie zich bij de

Nederlandse Equipe. De FCHJG nam pas eind 1960 deel aan de Nederlandse Equipe. Vóór

1959 was de UIJDC niet een soepel functionerende organisatie, althans niet voor de

Nederlandse jongeren. Vergaderingen van de Nederlandse Equipe waren voornamelijk in het

buitenland en bovendien had de Nederlandse Equipe geen echte taakomschrijving.   63

Na de discussie die ontstond na de publicatie van Couwenberg, kwam ook bij de

Nederlandse Equipe de vraag op of zij stimulerend op moest treden op het gebied van

Christen-Democratische samenwerking.  Ze besloot daarop de besturen van de twee jongeren64

organisaties te vragen hun standpunt kenbaar te maken over de doorwerking van het werk in

UIJCD-verband naar de leden van de organisaties en over hun bereidheid tot intensivering van

contact op lokaal en provinciaal niveau.  Omdat de Nederlandse Equipe geen65

taakomschrijving had, vroeg ze om een gesprek met de ‘senioren-equipe’ van de NEI. Tijdens

dit gesprek werd duidelijk dat de meerderheid van de ‘senioren-equipe’ niet van plan was

zich ook te richten naar samenwerking in binnenlands verband. Vooral de partij-ideoloog van

de CHU Van Niftrik en de CHU-fractievoorzitter Beernink kwamen tijdens dit gesprek naar

voren als tegenstanders van het plan van de ‘jongeren-equipe’. Na vragen van Piet van

Engelen over de Europese verkiezingen antwoordde KVP-partijvoorzitter Van Doorn dat men

in de Nederlandse Equipe nog niet toe was aan één Europees verkiezingsprogram. Hiermee

was de suggestie van Romme tijdens de partijraadsvergadering van 1959 meteen teniet

gedaan.

. Er wordt vaak gesproken van de UIJDC. De afkorting staat voor de Franse benaming van de unie: Union International des
62

Jeunes Democrates Chrétiens. Voor het gemak, maar ook omdat deze afkorting het meest gebruikt werd, zal ik deze term
overnemen. 

. Notulen van de vergadering van de Nederlandse Equipe (16-7-1959), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5963.
63

Ook: Verslag van de samenspreking met de NEI (5-4-1960), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5964.

. Notulen van de vergadering van de Nederlandse Equipe (16-7-1959), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5963
64

. Brief van de UIJDC aan het hoofdbestuur van de JOKVP (17-8-1959), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr.
65

5963.
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Na de toetreding van de Christelijk-Historische jongeren in de Nederlandse Equipe

zetten Gerard Woertman en Piet van Engelen zich in voor een reorganisatie van de

Nederlandse Equipe. De Equipe kwam te bestaan uit 15 personen, waarbij iedere

jongerenorganisatie 5 personen leverde. De Equipe zou voortaan in Nederland vergaderen

(naast het deelnemen aan internationale manifestaties), waarbij 10 van de 15 leden aanwezig

zouden zijn. De Nederlandse Equipe werd zo een gesprekscentrum van de drie

jongerenorganisaties.  Bij de ARJOS- en de KVPJG-leden bleven de ideeën rond de stimulering66

van de Christen-democratische samenwerking van de Nederlandse Equipe leven. De FCHJG

was hier veel minder positief over. Zij was voornamelijk geïnteresseerd in het contact met de

ARJOS en het samengaan van de ARP en CHU:

‘De vraag is gerezen of in dit overleg geen Rooms-Katholieken moeten worden betrokken. (..)

Wij menen dat dit een verbreding is die niet vanzelf spreekt en die thans voorlopig niet

gewenst is. Waar de discussie zich naar onze mening voorlopig zal moeten bewegen om de

vraag van de Reformatorische bijdrage aan de Nederlandse samenleving, zou deelname van

Katholieke partners in het eerste stadium het gesprek kunnen afremmen.’67

Met de komst van mr. Bernard van Haersma Buma in april 1960 als de nieuwe voorzitter trad

er een versoepeling op in de FCHJG ten aanzien van samenwerken met ‘andersdenkenden’.68

Hiermee kwam ruimte voor de Nederlandse jongeren-Equipe om een conferentie te

organiseren over het onderwerp.

2.2 De “Witte Hei”-Conferentie: ‘Wat betekent Christelijk-Democratische politiek?’

De twee dagen durende conferentie werd op 15 en 16 september 1961 gehouden in het

Gereformeerd Jeugdcentrum ‘De Witte Hei’ te Huis ter Heide. Uitgenodigd voor de

conferentie waren de professors dr. G. C. van Niftrik (CHU), dr. I. A. Diepenhorst (ARP) en

mr. C. P. M. Romme. Couwenberg was niet uitgenodigd. De belangrijkste oorzaak hiervan

was dat vooral in de hoek van de anti-revolutionaire jongeren de visie van Couwenberg niet

populair was. De anti-revolutionaire jongeren bleken al begin 1961 tegen de inhoud van

christen-democratische samenwerking zoals Couwenberg die stelde. Volgens het

jongerenblad van de ARJOS waren in de geschriften van Couwenberg ‘Roomse utiliteit en

opportunisme’ aan het woord. Zijn visie was ‘eenzijdig, gevaarlijk’ en bood geen oplossing.69

Ook Van Niftrik, de partij-ideoloog van de CHU, was waarschijnlijk niet voor niets gekozen.

Als een van de weinige CH-politici had hij laten weten vóór een uiteindelijk samengaan van

katholieken en protestanten in één partij te zijn.70

. De Nederlandse Equipe liet pas archiefmateriaal na vanaf 1959, wat ook een teken zou kunnen zijn dat deze organisatie pas
66

vanaf deze periode goed begon te functioneren. 

. L. Bokma, ‘Meningsverschil of misverstand’, in: De Jonge Nederlander (30-1-1960) 1.
67

. ‘Rede van de nieuwe voorzitter’, in: De Jonge Nederlander (13-4-1960) 3.
68

. ‘ “Spektator” kijkt scheel’, in: Op Wiek (jan. 1961) 138-139.
69

. H. v. Spanning, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit haar geschiedenis. Tweede helft
70

1945-1980 (z.p. z.j.) 253.
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De sprekers die voor de conferentie uitgenodigd waren moesten ieder een referaat

houden van een half uur over de vraag: ‘wat betekent Christelijk-Democratische politiek?’.

De sprekers waren wat het begrip betreft redelijk vrij, omdat het vooral om een

gedachtebepaling ging. De eerste rede kwam van Van Niftrik, die zich vooral op het

theologische vlak hield. Christelijke politiek was volgens Van Niftrik niets anders dan het

volgen van Jezus Christus op het terrein van de politiek. De concrete invulling van deze

politiek liet hij over aan de parlementariërs in de CHU. Wel kon hij in het algemeen wat

zeggen over de inhoud van christen-democratische politiek. Christen-democratische politiek

hield volgens Van Niftrik vooral in het dienen van de mens. De Christelijk-Historische

voorman vond echter dat Christelijke politiek ook door niet-christenen gebezigd kon worden,

omdat volgens hem ‘Gods heilwerk’ universeel was. Deze politiek was volgens hem ‘wars

van fanatisme’, omdat ze geen enkel standpunt verabsoluteerde.  71

De rector magnificus van de Vrije Universiteit I.A. Diepenhorst hield zich in zijn

betoog vooral bezig met de vraag hoe in de praktijk men kan putten uit het evangelie.

Belangrijke punten die hij aanstipte waren het begrippenpaar ‘vrijheid en gezag’ en ‘arm en

rijk’. Bij bijvoorbeeld de tegenstelling tussen vrijheid en gezag kon men volgens Diepenhorst

iets hebben aan Romeinen XIII, de bijbelpassage die handelt over het belang van gezag. Door

te putten uit de bijbel, behandelde hij het begrip christen-democratie op een typische anti-

revolutionaire manier. De katholieken waren wat de Bijbel betreft veel minder belezen, zeker

de KVP-jongeren. In zijn referaat bleek Diepenhorst echter een voorstander van christen-

democratische partijvorming, maar was hij tegelijkertijd voorzichtig: de verschillen tussen

‘Rome en Reformatie’ waren in Nederland nog zo groot, dat een samengaan van katholieken

en protestanten alleen maar verwarring zou zaaien.72

De meest uitgebreide stellingen en het meest uitgebreide referaat kwam van de binnen

de jongerenorganisatie vrij populaire fractievoorzitter Romme. Zijn betoog was van de drie

het meest vooruitstrevend, wat één van de redenen is dat deze toespraak in de literatuur vrij

uitgebreid behandeld is. De basis van het betoog van Romme was zijn suggestie tot onderzoek

naar de mogelijkheid van één christen-democratisch werkprogram. Dit zou wel lukken, want

volgens hem was er in de praktijk veel gemeenschappelijks te vinden bij de aanhangers van

christen-democratische politiek. Met de verkiezingen van 1963 in zicht zou de

totstandkoming van één gezamenlijk werkprogram in ieder geval de samenwerking tussen de

drie fracties in de Tweede Kamer kunnen stimuleren. Natuurlijk zouden er volgens Romme

ook offers gebracht moeten worden, in praktische politieke punten, maar vooral in de

beginselen. Hij zette vanuit de KVP -al was Romme uit de politiek gestapt- alvast een eerste

stap hierin: volgens hem kon de verwijzing naar het kerkelijke leergezag gemakkelijk uit het

beginselprogram van de KVP. Bij het onderzoeken naar de mogelijkheid naar één program zou

. ‘Referaat prof. Dr. G. C. van Niftrik’, in: Wat betekent Christelijk-Democratische politiek? [brochure uitgegeven door de
71

Nederlandse Equipe van de UIJCD] (z.p. 1962) 7-17.

. ‘Referaat van prof. Dr. I. A. Diepenhorst’, in: Wat betekent Christelijk-Democratische politiek? 20-33.
72
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men echter vooral moeten kijken naar het gemeenschappelijke.  De stellingen van Romme73

hadden behoorlijk veel invloed in de KVPJG, omdat hij vrij populair was. ‘Alles wat Romme

stelt is goed’, zo werd nog een paar jaar later door een KVP-jongere geschreven.74

2.3 Een ‘follow-up’: hoe kon samenwerking vervolgd worden?

De suggestie van Romme werd zeer serieus opgevat door de Centrale Jongeren Groep. Na de

‘Witte Hei’ Conferentie kwam men dan ook met enkele zeer concrete plannen. De CJG wilde

vóór de verkiezingen van 1963 komen tot het door Romme bedoelde werkprogram.75

Daarvoor moest een commissie opgericht worden, bestaande uit 15 personen uit de drie

jongerenorganisaties.  Aanvankelijk was de Centrale Jongeren Groep vrij passief en76

aarzelend over christen-democratische samenwerking, en had zij zelfs stimulering van allerlei

kanten nodig.  De jongeren in de Centrale Jongeren Groep waren in 1961 echter unaniem

vóór samenwerking met de twee andere christelijke jongerenorganisaties. Hiermee nam zij

een voorsprong in vergelijking met de ‘senioren-partij’. De ideeën van Romme werden

namelijk in de KVP rond 1960 nauwelijks overgenomen.  Wanneer de jongeren meteen èn77

doelbewust aan het werk zouden gaan, zou het werkprogram volgens de auteur in ‘Jongeren

Voorop’ zeker voor de verkiezingen klaar kunnen zijn.78

Aan dit beeld kwam al snel een einde door tegenstand uit de protestante hoek. De

FCHJG was dan wel soepeler geworden ten opzichte van samenwerking met de katholieken, ze

was niet voor een samengaan van de christen-democratische partijen. De Christelijk-

historische jongeren stelden vooral vraagtekens bij het begrip ‘Christen-Democratie’, ook nog

na de conferentie. Zoals Van Niftrik tijdens zijn toespraak op de ‘Witte Hei’ conferentie had

gezegd, was christelijke politiek universeel. De christen-democratische partijvorming zou

echter leiden tot een antithese, waarbij de christelijke politiek alleen voorbehouden zou zijn

voor deze CDU.  Dit was van oorsprong juist de oorzaak van de scheiding tussen de CHU en79

de ARP. De ARP en ook de ARJOS hadden minder problemen met ‘vereniging van eigen kleur’.

Een andere oorzaak van de terughoudendheid van de FCHJG was licht anti-papistisch van aard.

De FCHJG vroeg zich nog steeds af wat de invloed van het kerkelijk leergezag was binnen de

KVP en wat het voor invloed zou hebben in de Nederlandse CDU.80

De ARJOS was altijd minder terughoudend geweest ten opzichte van Christen-

Democratische samenwerking. Net zoals de KVP-Jongeren waren de AR-Jongeren al vanaf

. ‘Stellingen van prof. C. P. M. Romme’ en ‘Referaat van prof. C. P. M. Romme’, in: ibidem, 34-51. De rede van Romme in
73

de literatuur: Bornewasser, Katholieke Volkspartij 580-582 en Ten Napel, ‘Een eigen weg’ 82-83.

. Enquête over christen-democratische samenwerking, in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 6202.
74

. ‘Nederlandse Equipe van de U.I.J.D.C.’, in: Jongeren Voorop. Mededelingenblad voor de jongerengroepen in de
75

Katholieke Volkspartij. (sept. 1961) 2-3. 

. Notulen van de vergadering van de CJG (6-1-1962), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5803.
76

. Ten Napel, “Een eigen weg” 61.
77

. ‘Nederlandse Equipe van de UIJDC’, in: Jongeren Voorop (sept. 1961) 2-3.
78

. C.R.K. Reimers, ‘Professor Romme en de C.D.U.’, in: De Jonge Nederlander (30-9-1961) 3.
79

. Reimers, ‘Professor Romme en de C.D.U.’, 3.
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1959 met het onderwerp bezig geweest. Vooral Evert Mathies, die in de Nederlandse Equipe

vertegenwoordigd was en ook in de ARJOS belangrijke functies bekleedde, stimuleerde binnen

de ARJOS het gesprek met de katholieken. Binnen de ARJOS stuitte hij echter nogal eens op

onwil. Op een conferentie in 1959 bleek een afstand tussen top en achterban ten aanzien van

dit onderwerp.

‘De door Mathies sterk benadrukte noodzaak van samenwerking met de Rooms-Katholieken

bleek verscheidene aanwezigen te hebben verontrust. Zij vreesden dat de verschillen tussen

Rome en de Reformatie verdoezeld zouden worden. (..) In zijn beantwoording legde de

voorzitter Silvis de nadruk op het feit dat wij in een verenigd Europa moéten samenwerken, wil

onze stem nog enigermate gehoord worden.’81

Net zoals bij de KVPJO was in de beginperiode het belangrijkste motief voor samenwerking

het idee dat de ontwikkelingen op Europees niveau binnen onafzienbare tijd effect zouden

hebben op nationaal niveau.  Er waren echter twee oorzaken van het verzet tegen82

verdergaande samenwerking. Ten eerste stond ook de ARJOS nog sceptisch ten opzichte van

een samengaan, vooral omdat ze het ‘anti-revolutionaire isolement’ nog niet wilde opgeven.83

De tweede oorzaak had meer te maken met de taakomschrijving van de ARJOS. De ARJOS was

voornamelijk een organisatie van studieclubs. De voornaamste taak van de ARJOS was dan

ook ‘studie en bezinning’. In de KVPJO/KVPJG was deze taak ook belangrijk, maar de

‘spreekbuisfunctie’ was veel sterker aanwezig dan in de ARJOS. Na de ‘Witte Hei’-

Conferentie had de ARJOS dus haar doelstelling bereikt (studie en bezinning), terwijl de KVPJG

verder wilde. De suggesties van Romme en de Centrale Jongeren Groep werden dan ook

afgewezen, met als argument dat die taak (het vormen van een werkprogram) de krachten van

de jongerenorganisaties ver te boven zou gaan.84

Tijdens de vergadering van de Nederlandse Equipe werd besloten dat daarom eerst

naar de ‘senioren’ gekeken moest worden. Ieder van de Equipe zou eerst in de eigen

organisatie polsen of er al of niet al een commissie bestond zoals de Centrale Jongeren Groep

bedoelde. Zo zou voorkomen worden dat de jongeren een ‘modderfiguur’ zouden slaan.85

Uiteindelijk werd begin 1962 besloten dat de toespraken van de ‘Witte Hei’ conferentie in

brochure-vorm gedrukt zouden worden. Deze brochure werd samen met een voorstel tot

gedachten-wisseling over de suggestie van Romme (stelling XIII) opgestuurd naar de

‘senioren’-equipe van de NEI.

2.4 Kabinetsformatie 1963: frictie tussen de Jongerenorganisaties

. ‘Besturenconferentie’, in: Op Wiek (sept. 1959) ?. [De conferentie vond plaats op 28-8-1959]
81

. C.B. Wels, ‘Wat staat ons in Europa te verwachten?’, in: Op Wiek (jan. 1960) 165-167.
82

. ‘Openingsrede door S.Silvis, voorzitter van de nationale organisatie van ARJOS’, in: Op Wiek (dec. 1959) 121-123.
83

. ‘Aandachtige oren voor Balkenende’ [Toespraak van de nieuwe voorzitter van de ARJOS Balkenende op de nationale
84

jaarvergadering], in: Op Wiek (dec. 1961) 114-115.

. Notulen van de vergadering van het bestuur van de Nederlandse Equipe van de UIJCD, in: KDC, Archief-KVP
85

Jongerenorganisatie nr. 5965.
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Terwijl de samenwerking met de protestante jongerenorganisaties op een lager pitje was

komen te staan, besteedden de katholieke jongeren aandacht aan het ontwerp van het later

met veel bombarie aangekondigde werkprogram voor 1963: De wereld van morgen. De KVP

wilde met het werkprogram een ‘modern en fris’, idealistisch geluid laten horen. De Centrale

Jongeren Groep liet over het werkprogram en vrij kritisch geluid horen. Volgens de CJG werd

er in het werkprogram veel te weinig rekening gehouden met de jeugd, en vooral met de

problemen die de groeiende welvaart voor de jeugd bracht en zou brengen. Ook over andere

delen van het werkprogram liet de CJG zich kritisch uit. Wat de Centrale Jongeren Groep

echter bevreemdde was dat er in het werkprogram met geen woord gerept werd over nauwere

samenwerking met de ARP en de CHU in de Tweede Kamer!  Had de KVP de jongeren in de86

steek gelaten? 

De kabinetsformatie van 1963 bevreemdde de katholieke jongeren echter nog veel

meer. De uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 mei 1963 resulteerde voor de

drie christen-democratische partijen in 76 zetels: de ARP en CHU kregen beide 13 zetels en de

KVP kreeg er 50. Samen hadden ze dus al een beslissende meerderheid. Toch stuurde Romme

als informateur tijdens de formatie aan op een kabinet van vijf partijen: de christen-

democratische partijen plus de PvdA en de VVD. Romme wist eerst van zowel de PvdA als de

VVD concessies te krijgen. KVP-fractievoorzitter De Kort wilde echter een keuze maken

tussen de twee. Deze kromme tactiek leidde tot een wegsturen van de PvdA uit de

besprekingen, maar had ook tot gevolg dat de VVD haar concessies wat betreft de sociale

paragraaf terug wilde nemen. Er werd dan ook over die formatie gesproken als ‘de gekste

kabinetsformatie aller tijden’.  Het kostte De Kort uiteindelijk zijn positie, want87

‘formatiedokter’ Beel, die al eens eerder vastgelopen formaties had verholpen, moest hem uit

de brand helpen.  Gerard Woertman was over verloop van de formatie nogal teleurgesteld:88

‘Wij zagen geen krachtig, gezamenlijk optreden van KVP, CHU en ARP, geen duidelijke lijn. Ik

geloof, dat in de afgelopen maanden de politiek door het spel belachelijk is gemaakt. Ik stel dit

openlijk en duidelijk, opdat er geen misverstand bestaat over onze opvattingen.’

De jongeren hadden verwacht dat de christen-democratische partijen gezamenlijk aan een

program zouden gaan werken, waarna een vierde partner op basis van dat program aan de

nieuwe regering zou kunnen deelnemen.89

De formatie zorgde ook onder de protestante jongeren voor opschudding. Op 24

augustus verscheen in het Christelijk-Historisch Jongerenblad De Jonge Nederlander een fel

artikel over de kabinetsformatie. De FCHJG was vooral verontwaardigd over feit dat

fractievoorzitter De Kort het voorstel van oud-premier en formateur De Quay om Zijlstra

premier te laten worden had afgewezen. Het machtsdenken van De Kort, die een katholieke

. ‘Wat wij willen. Het werkprogram van 1963 kritisch bekeken’, in: Jongeren Voorop (okt. 1962) 3.
86

. J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland. Deel II: de tijd na 1940 (Assen 1990) 76.
87

. Over de formatie in het algemeen: Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland, 75-76. Over de positie van De Kort:
88

Bornewasser, De Katholieke Volkspartij 604-610.

. Rede Woertman voor het Jongerencongres 1963, in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5759.
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minister-president wilde hebben, trapte op veel anti-papistische tenen bij de CH-jongeren. De

KVP was volgens de (onbekende) auteur van het stukje eigenlijk geen echte politieke partij,

maar een samenraapsel van mensen, die de Heilige Vader te Rome gemeen hadden.  90

De Centrale Jongeren Groep bevond zich nu tussen twee vuren. Enerzijds moest ze de

FCHJG gelijk geven in de kritiek op de KVP, maar anderzijds was de CJG furieus over de

manier waarop deze kritiek geuit werd. De CJG stuurde dan ook een ‘Open Brief’ naar de De

Jonge Nederlander (DJN), waarin ze haar verontwaardiging uitte. Volgens de Centrale

Jongeren Groep had DJN zich schuldig gemaakt aan het ‘besmeuren’ van politieke vrienden

en het krenken van ‘een belangrijke groep medemensen’. Volgens de CJG was De Jonge

Nederlander niet alleen een anti-papist, maar vooral een vriendenverrader.  In het91

daaropvolgende nummer van DJN verschool de redactie zich achter het argument van vrije

meningsuiting: wat door de (nog steeds onbekende) auteur gezegd was, kwam alleen voor

rekening van die persoon. De Jonge Nederlander deed geen pogingen om het artikel ‘Het

kabinet is er!’ te ontkrachten.92

Inmiddels had de ARJOS ook ingehaakt op de discussie tussen de DJN en de Centrale

Jongeren Groep van de KVP via haar eigen jongerenblad Op Wiek. In het artikel ‘Anti-

papistische naweeën?’ gaf ze een beeld van de discussie, waarbij ze vooral begrip voor de

KVP-Jongeren opbracht.  De Christelijk-Historische Jongeren reageerden hierop weer93

gebeten:

‘We weten dat er (..) geen twijfel over hoeft te bestaan, dat de ARJOS (lees: ARP) nog steeds niet

aarzelt te fungeren als paladijn van de KVPJG (lees: KVP). (..). Na bovenstaande cijfers [de

ARJOS was in ledental gedaald van 4641 naar 3487 in 2 jaar, R.H.] was het ons ietwat tot

troost, dat zoveel minder lezers van dit geschrijf kennis namen.94

We zien dus dat de FCHJG in deze periode zich meer star ging opstellen. Het christen-

democratische samenwerkingsproces tussen de drie jongerenorganisaties kwam zo stil te

liggen.

2.5 De houding van de leden ten opzichte van samenwerking

Vanuit de Nederlandse Equipe werd ondanks de vertragende opstelling van de FCHJG en de

ARJOS toch al vrij snel gekozen voor een tweede conferentie. Deze conferentie werd

gehouden in het ‘Romme-instituut’ te Baarn, maar er werd voor gekozen de

samenwerkingsconferenties van de Nederlandse Equipe voortaan ‘Witte Hei’-conferenties te

blijven noemen. Om de achterban te betrekken bij het samenwerkingsproces werden in de

drie jongerenorganisaties enquêtes gehouden over christen-democratische samenwerking. In

de literatuur over de jongerenorganisaties deze enquêtes niet behandeld, maar ze zijn voor het

. ‘Het kabinet is er!’, in: De Jonge Nederlander (24 aug. 1963) 1-2.
90

. Notulen van de vergadering van de CJG (jan. 1964), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5805.
91

. De Jonge Nederlander (31-12-1963) 1.
92

. ‘Anti-papistische naweeën?’, in: Op Wiek (nov. 1963) 105.
93

. ‘Op Wiek’, in: De Jonge Nederlander (31-12-1963) 3.
94
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Fig. 4 Enquêtes van KVPJG en FCHJG vergeleken.

proces van samenwerking tussen de drie jongerenorganisaties vrij belangrijk. De belangrijkste

reden voor het betrekken van de leden was dat de besturen van de jongerenorganisaties een

standpuntbepaling nodig hadden ten aanzien van de richting van het samenwerkingsproces.

Het was voor de KVP-jongeren een mogelijkheid het vastgelopen gesprek weer op gang te

brengen. De enquêtes zouden als ‘workingpaper’ kunnen dienen voor de tweede ‘Witte Hei’-

Conferentie.95

De enquêtes die werden gehouden waren een mooi middel om er achter te komen hoe

de achterban over de samenwerking dacht. Zo bleek dat de KVP-jongerengroepen zeer positief

stonden ten opzichte van samenwerking in Europees verband. De achterban van de FCHJG

stond echter ook zeer positief ten opzichte van deze samenwerking. Dit was vrij verrassend,

aangezien de FCHJG nog maar drie jaar deelnam aan de Nederlandse Equipe. Samenwerking

op nationaal niveau kon volgens de achterban van de KVPJG niet snel genoeg gaan. Maar liefst

97% van de geënquêteerden stond positief ten opzichte van samenwerking in nationaal

verband. Dit liet zien dat de Centrale Jongeren Groep op het goede spoor zat met haar

pogingen om christen-democratische samenwerking op nationaal niveau te stimuleren. Het

percentage christelijk-historische jongeren dat tegen de samenwerking was, was groter

wanneer het de samenwerking op nationaal niveau betrof. Toch was een overgrote

meerderheid vóór deze samenwerking.  96

. G. Woertman, P. v. Engelen, ‘Jaarverslag van de activiteiten van de jongerengroepen in de Katholieke Volkspartij over het
95

werkjaar 1962/1963' (Waalwijk 1963) 5.

. De enquête van de KVPJG bevond zich tussen de stukken van de redactie van het blad ‘Jongeren Voorop’: KDC, Archief-
96

KVP Jongerenorganisatie nr. 6202. De enquête van de FCHJG: ARA, Archief van de Federatie van Christelijk-Historische
Jongerengemeenschappen en van de Christelijk-Historische Jongerenorganisatie (kortweg Archief-FCHJG) nr. 130.
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Fig. 5 Relatie ARJOS tot andere partijen.

De enquête van de ARJOS was anders van opstelling dan die van de KVPJG en de

FCHJG, die elkaars enquêtes overgenomen hadden; ze was een product van drs. A.H.

Hoogerwerf van de Vrije Universiteit. Uit deze enquête, die wat professioneler van opzet was,

kwamen interessante resultaten. De kloof tussen achterban en top bleek bij de ARJOS nog niet

gedicht. De leden hadden nog steeds een meer starre opstelling ten opzichte van

samenwerking met de katholieken dan de top. Uit de vraag over de meest gewenste vorm van

samenwerking met de CHU en de KVP bleek dat het verlangen naar samenwerking met alleen

de CHU veel groter was dan samenwerking ook met de KVP. Niet minder dan 68% van de

ondervraagden was nadrukkelijk voor één protestante partij. Hierbij verbleekt het percentage

dat voor samengaan met de KVP was, nl. 16%. De meerderheid van de leden wilde met de

KVP hooguit samenwerking op Europees niveau, of overleg over binnen- en buitenlandse

politiek. De afstand met de KVP-jongeren was op afdelingsniveau dus levensgroot. Dit bleek

ook uit de vraag tot welke partij men zich het meeste aangetrokken voelde, op de ARP na

natuurlijk. De CHU scoorde hier het hoogste, maar merkwaardig was dat zelfs de VVD en de

PvdA betere resultaten haalden dan de KVP.97

. De originele enquête van de ARJOS was in het ongeordende archief van de ARJOS niet terug te vinden. Wel heb ik een artikel
97

over de enquête kunnen vinden in: Op Wiek (okt. 1963) 127-129.

27



Ook uit de antwoorden van de Christelijk-Historische jongeren bleek een afstand te

zien ten opzichte van de katholieken. Dit is te zien aan het relatief grote aantal personen dat

geen mening had over de katholieke beginselen, nl. meer dan een kwart. Beide

jongerenorganisaties bleken ook op één lijn te zitten over de richting van het

samenwerkingsproces. De meerderheid van de ondervraagde leden van de FCHJG en de ARJOS

wilden deze samenwerking laten gaan in de richting van ‘een zo groot mogelijke federatieve

samenwerking op het gebied van binnen- en buitenlandse politiek met behoud van de eigen

partijorganisaties’ . Dit werpt een ander licht op de enquête van de FCHJG; omdat men de98

samenwerking met de ARJOS en de KVPJG niet gescheiden had, is niet te zien of het hoge

percentage dat voor christen-democratische samenwerking was te wijten is aan een grote

groep jongeren die vooral met de ARJOS wilde samenwerken. Of was dat juist de bedoeling?

De uitslag van de enquête kon in ieder geval door de top van de FCHJG goed gebruikt worden

om het christen-democratische samenwerkingsproces te stimuleren.

2.6 Moeizaam verkregen ‘successen’

De belangrijkste conclusie na de enquêtes moest volgens de jongeren luiden, dat men in ieder

geval elkaar beter moest leren kennen, vooral wat betreft elkaars beginselen. Nadat de

resultaten besproken waren op de tweede ‘Witte Hei’-conferentie, nam men de beslissing het

inmiddels twee jaar oude voorstel van de Centrale Jongeren Groep uit de kast te halen. Na de

conferentie werd door de Nederlandse Equipe dan ook een advies gegeven aan de besturen

van de drie organisaties tot de oprichting van een gespreksgroep. Nadat uit de enquête die

onder de K.V.P.-Jongeren was gehouden zeer positieve geluiden naar voren waren gekomen

en na een voorstel van de Centrale Jongeren Groep over dit onderwerp, werd in 1964 besloten

tot de oprichting van een studiegroep of werkgroep voor Christen-Democratische

Samenwerking. Het voorstel van de Nederlandse Equipe tot oprichting van een werkgroep

werd in de Centrale Jongeren Groep zeer positief, zelfs met gejuich ontvangen , nadat99

pogingen van haar kant uit zo teleurstellend waren geweest. De terminologie is hier vrij

verwarrend: binnen de Equipe sprak men over een ‘studiegroep’ of ‘gespreksgroep’, in de

Centrale Jongeren Groep sprak men over een ‘werkgroep’. Deze verwarring laat zien hoe

verschillend er naar de werkgroep gekeken werd. De katholieke jongeren wilden vanuit de

werkgroep tot een werkprogram komen, de protestante jongeren wilden vooral elkaars

beginselen bestuderen en vergelijken. Dit cultuurverschil bleek voor een KVP-jongere, Ton

Schlichting, een reden niet lid te worden van de werkgroep, nadat hij door Piet van Engelen

daarvoor gevraagd was.  100

. H. van Spanning, ‘overzicht enquête Christelijk-Democratische samenwerking’ (mei 1964), in: ARA, Archief-FCHJG nr.
98

130. (De eigenlijke cijfers waren al in 1963 bekend).

 . Notulen van de vergadering van de Centrale Jongeren Groep (feb. 1964), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr.
99

5805.

. Brief van Ton Schlichting aan  Piet van Engelen (4-11-1964), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5983.
100

28



Fig. 6 Piet van Engelen

De werkgroep Christen-Democratische samenwerking werd uiteindelijk pas eind 1964

geïnstalleerd.  Ze bestond uit drie commissies. In de eerste commissie vergeleek men de101

principiële uitgangspunten, in de tweede commissie werden het politieke beleid en de actuele

gebeurtenissen bekeken en in commissie III handelde over de ‘sociologische’ verschillen en

de mogelijkheden van communicatie. De meest tijdrovende bezigheid van de werkgroep was

vooral in het begin (‘64-’65) een informatieve: ze diende vooral tot

informatie-uitwisseling, daar men vrij weinig over elkaar wist. De

belangrijkste taak was voor de KVP-Jongeren echter nog steeds het

uitbrengen van een gezamenlijk werkprogram. Nadat de werkgroep

Christen-Democratische samenwerking was opgericht en vrij

optimistisch van start was gegaan, begonnen de eerste manco’s in

het functioneren van de werkgroep zich te vertonen. De

besprekingen liepen veel te langzaam: alleen Commissie I kon na

veel discussie in 1965 een beginselprogram opstellen, dat echter nog

niet rijp werd geacht voor publicatie.  Een groot handicap was dat102

er veel wisselingen waren binnen de commissies; er moesten steeds

nieuwe vertegenwoordigers aangewezen worden.103

Terwijl de werkgroep na een jaar nog steeds geen concreet resultaat opgeleverd had,

kwam op 10 maart 1965 verassend genoeg de ARJOS met nieuwe voorstellen voor

samenwerking.  Deze verandering van opstelling was vooral gestimuleerd door artikelen van104

J. Baarda, de voorzitter van de FCHJG en Piet van Engelen, die inmiddels voorzitter was

geworden van de KVPJG, in het November-nummer van ‘Op Wiek’. Volgens Van Engelen kon

het samenwerkingsproces niet snel genoeg gaan, ook al zou dat proces ‘etappe-gewijs’ gaan.

Zijn motieven bracht hij in dit artikel duidelijk naar voren: volgens hem waren de

partijverhoudingen ‘vastgeroest’. Het electoraat vroeg volgens hem om een samengaan van de

drie christen-democratische partijen. De suggesties die Van Engelen in zijn artikel naar voren

bracht waren verstrekkend. De Nederlandse Equipe zou vaker bijeen moeten komen en de

jongerenbladen zouden een of meer nummers gezamenlijk uit kunnen geven. Ten derde

zouden volgens hem de buitenlandse commissies samen kunnen werken en misschien zelfs

samen kunnen gaan. De vierde suggestie ging in de richting van coördinatie van de

behandeling van politieke onderwerpen in de jongerenorganisaties.  De suggesties werden105

. T. Kuis, ‘Inleiding van het verslag van de werkgroep Christen-Democratische samenwerking’, in: KDC, Archief KVP-
101

Jongerenorganisatie nr. 5983.

  Notulen van de vergadering van de Centrale Jongeren Groep (13 mrt. 1965), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie
102

Nr. 5806.

. T. Kuis, ‘Inleiding van het verslag van de werkgroep Christen-Democratische samenwerking’, in: KDC, Archief KVP-
103

Jongerenorganisatie nr. 5983.

. Brief van D. Corporaal aan de leden van de Dagelijkse Besturen van de KVPJG, ARJOS en FCHJG, in: KDC, Archief-KVP
104

Jongerenorganisatie nr. 5969. De datum van de brief is niet bekend.

. P.J.M. van  Engelen, ‘Zit er perspektief in onze samenwerking?’, in: Op Wiek (nov. 1964) 116-117.
105
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door de nieuwe voorzitter van de ARJOS, de onderwijzer J. van der Ploeg, overgenomen in zijn

eerste toespraak.106

Snel na de brief van Dick Corporaal, de secretaris van de ARJOS, kwamen voor het

eerst in de geschiedenis de gehele Dagelijkse Besturen (DB’s) van de drie

jongerenorganisaties bijeen, op 18 maart 1965 bijeen in restaurant ‘De oude tram’ bij het

station in Amersfoort. Men kwam vrij gemakkelijk tot de beslissing de drie buitenlandse

commissies samen te voegen tot één commissie en tot een gezamenlijke uitgave van een

aflevering van de jongerenperiodieken te komen. De Nederlandse Equipe van de UIJCD zou

omgedoopt worden in ‘Christen-Democratisch Jongeren Centrum’ (CDJC).Verder gingen de

DB’s in principe akkoord met het gezamenlijk opzetten van een gerichte benadering van de

(parate) dienstplichtigen.  Het zwaarst van gewicht waren echter de voorstellen voor een107

gezamenlijke buitenlandse commissie en de voorstellen om eenmalig de redacties van de drie

jongerenbladen samen te laten werken. Het nummer zou één bepaald thema moeten krijgen.

Voor het thema, wederom christen-democratische samenwerking, werden de

partijfilosofen van de drie partijen aangeschreven, om hun mening te geven over de christen-

democratische samenwerking in Nederland. Ook politici zoals de toenmalige minister-

president mr. J. Cals en de nieuwe fractievoorzitter van de KVP drs. W.K.N. Schmelzer

leverden hun bijdragen over dit onderwerp. De verschillende artikels varieerden van zeer

positief (dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, de ex-fractievoorzitter van de ARP), tot een kritisch stuk

van de PvdA’er Fedde Schurer, maar interessant is toch wel de afwijzing van Romme om een

artikel te schrijven. In 1963 had hij al in de Jubileum brochure van de CHU (‘Tussen nee en

ja’)  gepleit voor daadwerkelijk samengaan van de drie Jongerenorganisaties. Dit was een108

stap verder dan zijn suggestie op de ‘Witte Hei’-conferentie. Als reactie op de brief van de

redactie van Jongeren Voorop melde hij weinig behoefte meer te hebben om zijn mening

over weer eens een keer te moeten vermelden. Niet dat hij tegen de gezamenlijke uitgave van

het tijdschrift was:

‘(..) Maar men kan er niet alleen maar over blijven getuigen [=christen-democratische

samenwerking, red.], maar men moet er wat voor doen. Een bijzondere plicht rust daarbij m.i.

op de jongeren, die niet gehinderd worden door sleur en die ook wat meer mogen wagen. En

van een doen zie ik almaar niets. (..)’109

Of dit de reactie was van een knorrige oude man, die de jongeren terecht wees of van een

man die nog een laatste poging waagde om de jongeren tot actie over te laten gaan, is

moeilijk te zeggen. Feit is dat Romme teleurgesteld was in het verloop van de samenwerking.

Hier was hij niet de enige in. Ook in de achterban was men ontevreden. Toch waren de KVP-

. J. van der Ploeg, ‘Kreatie in plaats van konfektie’, in: Op Wiek (dec. 1964) 136.
106

. D. Corporaal, ‘Christen-democratische samenwerking’, in: Op Wiek (mrt. 1965) 191. Ook: Janss., ‘Resultaat van een
107

onderzoek naar de KVP-Jongeren’, 58-59. En: Notulen van de vergadering van de Nederlandse Equipe, KDC, Archief-KVP
Jongerenorganisatie nr. 5969. Informatie over datum en plaats is afkomstig van P. Smink.

. Er is in het archief van de FCHJG een complete omslag te vinden over het jubileumboek, maar het boek zelf is nergens te
108

vinden. Plaats van de omslag: ARA, Archief FCHJG nr. 48.

. Brief van Romme aan de redactie van Jongeren Voorop, in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 6204.
109
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jongeren stap voor stap tot een aantal ‘successen’ gekomen. Men heeft op een tactische

manier geprobeerd de onwil van de protestante jongeren om te buigen en hier was men ten

dele in geslaagd. 

  

2.7 Conclusie

In een groot deel van de bestaande literatuur over het wordingsproces van het Christen-

Democratisch Appèl (CDA) wordt het samenwerken van de drie partijen op Europees niveau

als een van de belangrijkste oorzaken van het samengaan gezien. Als de belangrijkste

vertegenwoordiger van deze stroming geld H.-M.T.D. ten Napel met zijn inmiddels al weer

een aantal jaar oude proefschrift, ‘Een eigen weg’. De totstandkoming van het CDA.  Het jaar110

1952 is door hem gekozen als beginpunt van de groei naar het CDA, omdat onder andere in dit

jaar de drie partijen zich aansloten bij de christen-democratische fractie in de

Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en

omdat een jaar later de ARP en de CHU toetraden tot de Nederlandse Equipe van de NEI. Op dit

punt is door veel recensenten kritiek geleverd, waarbij de samenwerking op Europees niveau

als verklarende factor de prullenbak ingegooid werd.  Uit mijn onderzoek is gebleken dat111

dat ook weer niet fair is geweest. De samenwerking in de Nederlandse Equipe was -wat de

jongeren betreft- niet de oorzaak van de christen-democratische samenwerking in eigen land,

maar was wel een middel om tot samenwerking te komen. 

In 1960 bleek al dat voor vaste organisatorische verbindingen geen ruimte was, iets

wat vooral door de protestanten werd tegengehouden. Hierdoor kon men in de samenwerking

alleen de bestaande organisatorische paden betreden. Pas toen Gerard Woertman en Piet van

Engelen het voor elkaar hadden gekregen de Nederlandse Equipe in eigen land te laten

vergaderen, kon het gesprek tussen de drie jongerenorganisaties pas op gang komen. Hiermee

werd een belangrijke voorwaarde geschapen voor het verdere verloop van de christen-

democratische samenwerking. Via de vergaderingen van de Nederlandse Equipe leerde men

elkaars standpunten kennen en werden karikaturen verminderd.

De hoop die men rond 1961 in de Centrale Jongeren Groep had om vóór de

verkiezingen van 1963 met een gezamenlijk werkprogram te komen, werd al gauw

teleurgesteld. Uiteindelijk werd het plan van de CJG pas bij de Tweede ‘Witte Hei’-

Conferentie door de protestante jongeren binnen de Nederlandse Equipe overgenomen. De

uiteindelijke resultaten in 1965, met een werkgroep die al een jaar bezig was zonder veel

resultaat en ternauwernood een aantal voorstellen van de ARJOS, waren vrij teleurstellend. Al

in 1963 uitte Woertman tegenover de CJG zijn frustatie over het feit:

. Ten Napel, ‘Een eigen weg’.
110

. J. Bosmans, ‘De onvermijdelijke opmars van het CDA’, in: NRC Handelsblad (Zaterdags bijvoegsel) 6.
111
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“, dat wij van het begin af aan een intensieve samenwerking met de andere christelijke jongeren

hebben nagestreefd. Dat heeft van velen persoonlijk veel gevergd. In feite is alles op één grote

teleurstelling uitgelopen: er kwam niets van. (..)”112

Deze frustratie uitte zich bijvoorbeeld via de verhitte briefwisseling tussen de Centrale

Jongeren Groep en ‘De Jonge Nederlander’. De voorsprong die de jongeren in het begin van

de jaren ‘60 hadden in het samenwerkingsproces van de drie christen-democratische partijen

was in 1965 grotendeels ingelopen. De vraag die hier opgeworpen moet worden is natuurlijk

duidelijk: wat waren de oorzaken van dit mager resultaat? Om deze vraag te kunnen

beantwoorden zullen de drie jongerenorganisaties vergeleken moeten worden.

De vergelijking tussen drie organisaties is vrij complex. Toch zijn door te kijken naar

overeenkomsten en verschillen wel conclusies te trekken. Zo hadden de protestante

jongerenorganisaties veel minder vrijheid van handelen dan de KVPJG. De top van de ARJOS

stond wel min of meer positief ten opzichte van samenwerking -vooral dankzij de invloed van

Evert Mathies- met de KVPJG, maar zij was teveel gebonden aan een taakomschrijving die

alleen vorming en studie voorschreef. Na de eerste ‘Witte Hei’ conferentie had de ARJOS dus

haar doelstelling bereikt (studie en bezinning), terwijl de KVPJG verder wilde. De nadruk op

discussie was binnen de protestante Jongerenorganisaties groter dan binnen de Centrale

Jongeren Groep. Daar werd juist de nadruk op eensgezindheid gelegd: de protestante partners

waren daarom voor de katholieken dan ook veel te grillig. De top van de Christelijk-

Historische jongerenorganisatie heeft in deze periode vrij constant gereserveerd gestaan ten

opzichte van de samenwerking, vooral over het begrip Christen-Democratie. Van oorsprong

waren de CH-Jongeren en de CHU min of meer tegen pure vereniging op christelijke basis. In

het betoog van Van Niftrik op de eerste ‘Witte Hei’ conferentie komt dit duidelijk naar voren.

Christelijke politiek was voor de CHU iets universeels; ook een PvdA’er kon een christelijke

politiek voeren. Door de christelijke partijen te verenigen werd de invloed van die partijen

volgens de CH-jongeren juist verkleind, doordat die partij een monopoliepositie op

‘christelijke politiek’ zou innemen.

KVPJG FCHJG ARJOS

vrijheid van handelen t.o.v. ‘senioren’-partij ++ -- --

houding top ++ -- +-

houding achterban ++ +- --

nadruk op de beginselen binnen de organisatie -- ++ ++

houding t.o.v. discussie binnen de organisatie -- ++ ++

houding t.o.v. christelijke vereniging, antithese ++ -- ++

. Notulen van de vergadering van de Centrale Jongeren Groep (feb. 1963), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr.
112

5804.
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Antipapistische elementen zijn in beide protestantse jongerenorganisaties terug te vinden,

alhoewel er hier verschillen bestonden tussen de ARJOS en de FCHJG. De achterban van de

ARJOS stond negatiever ten opzichte van samenwerking dan die van de FCHJG. Dit had te

maken met de geïsoleerde opstelling van de anti-revolutionaire jongeren. Toch was de FCHJG

als geheel anti-papistischer van opstelling dan de ARJOS. Dit was vooral gericht tegen het

katholieke machtsdenken, iets dat bij door de Christelijk-Historische jongeren werd

verafschuwd. ‘Geen majoriteit maar autoriteit’ is een slogan die hier treffend is : de kracht113

van het beginsel was belangrijker dan de meerderheid van meningen (in de CHU en FCHJG

waren dan ook in deze periode licht theocratische elementen te ontdekken). Bij de KVP-

Jongerenorganisatie sprak men veel meer over ‘christelijke inspiratie’. De praktische politiek

was niet iets wat rechtstreeks te herleiden was uit de beginselen. De reden die Ton

Schlichting opgaf voor zijn weigering deel te nemen aan de werkgroep Christen-

Democratische samenwerking is voor de KVP-Jongeren treffend:

‘In Amsterdam hebben we enkele jaren geleden reeds enige vergaderingen met CHU en AR over

dit punt gehad, waarbij steeds weer bleek dat men teveel de godsdienstige achtergronden

uitdiept -een terrein waar ik weinig geschoold ben- terwijl de nuchtere praktijk over het hoofd

wordt gezien.’114

Beide protestante jongerenorganisaties, vooral de ARJOS, waren veel meer geïnteresseerd in

een samengaan van de protestante partijen. Dit streven had amper iets te maken met christen-

democratisch samengaan: dit samengaan hield een vermindering van de Reformatie in en dit

was iets waar de protestanten nog niet aan toe waren. Voor de katholieken was het christen-

democratische samengaan juist een vergroting van christelijke invloed. Het samengaan van

de protestanten werd door de katholieken daarom steeds -verkeerd- gezien als een voorwaarde

voor een samengaan van de drie partijen, iets wat door de literatuur min of meer is

overgenomen. 

Alhoewel er inderdaad, zoals R.S. Zwart in zijn proefschrift heeft vermeld , begin115

jaren ‘60 een oecumene was opgetreden - vooral bij de katholieke jongeren overigens-, had

dit niet het gevolg dat de jongerenorganisaties wilden fuseren. Ten eerste was de oecumene

bij de protestante jongerenorganisaties later gekomen en minder sterk, maar het belangrijkste

is dat die oecumene niet genoeg was. Er waren, zoals het bovenstaande laat zien, enorm veel

cultuurverschillen die bleven bestaan, ondanks een oecumene. Alleen door druk van buitenaf

zou men van die cultuurverschillen kunnen overstijgen. 

. De ‘slogan’ is van H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie  289.
113

. Brief van Ton Schlichting aan Piet van Engelen (4-11-1964), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5983.
114

. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Puur zijn stelling: R.S.  Zwart, ‘Ideologie en macht: de christelijke partijen en de vorming
115

van het CDA’, in:  K. van Kersbergen, P. Lucardie, H.-M.T.D. ten Napel, Geloven in macht. De christen-democratie in
Nederland (Amsterdam 1993) 23-37.
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Fig. 7 Een door de KVP-jongeren veranderde KVP-verkiezingsposter (1966).
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Hoofdstuk 3

Partijvernieuwing, deconfessionalisering en radicalisering

(1965-1968)

Nederland begon rond 1965 veel te veranderen. Vanaf 1963 was er een einde gekomen aan de

loonplafonds, waardoor de lonen en daarmee de welvaart en mobiliteit van de Nederlanders

enorm stegen. Deze veranderingen hadden enorm veel effect op de politiek. Het was voor het

eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat op vrij grote schaal een roep om

vernieuwing van de politiek op kwam. Dit ontstond in de maatschappij, maar ook binnen de

politieke partijen.  Dit veranderingsproces dat zich hand in hand voltrok met de116

verdergaande ontzuiling had een groot effect op de politieke jongerenorganisaties, waaronder

de KVPJG.  Vanaf 1965 begon de jongerenorganisatie zich steeds meer onafhankelijk te

gedragen ten opzichte van de Katholieke Volkspartij. De roep om partijvernieuwing had ook

invloed op de interne verhoudingen van de KVPJG, waar een polarisatie ontstond en

verschillende stromingen tegenover elkaar kwamen te staan. De vraag die in dit hoofdstuk

gesteld wordt is hoe dit proces zich binnen de KVP-jongerenorganisatie voltrok en wat voor

effect het had op het christen-democratische samenwerkingsproces, op de relatie met de

Katholieke Volkspartij en op de interne verhoudingen in de KVPJG. In dit hoofdstuk wordt

daarom minder in gegaan op het proces van christen-democratische samenwerking in

praktische zin, zoals dat in het vorige hoofdstuk gedaan is. De thematiek wordt verplaatst op

de organisatie zelf en de discussies die binnen de organisatie plaats vonden. Er is over de

KVP-jongerenorganisatie in deze periode in de literatuur echter weinig bekend, dus het betoog

zal vooral steunen op archiefonderzoek.

3.1 ‘Een non-confessionele toekomst voor de KVP’

Op het Jongerencongres van 1965, met als een van de onderwerpen ‘het karakter der KVP’,

was te zien dat ongeveer 40% voor een alternatief voor christen-democratische samenwerking

was. Dit alternatief hield een ontwikkeling via de weg van deconfessionalisering in.117

Volgens de stroming van de ‘deconfessionalisten’ was er geen verband tussen geloof en

politiek. De CDU-gedachte werkte volgens deze stroming die identificatie in de hand en

moest daarom afgewezen worden. De conclusies van het Jongerencongres waren dan ook

minder positief ten opzichte van christen-democratische samenwerking dan daarvoor. Het

christendom bleef een belangrijke inspiratiebron voor het politieke handelen, maar

samenwerking tussen de christen-democratische partijen zou alleen kunnen als men dezelfde

. J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995). Een paginaverwijzing is niet
116

echt mogelijk, daar heel het werk van Kennedy over dit veranderingsproces gaat.

. Conclusies van het Jongerencongres 1965, sectie I: “Het karakter der K.V.P.”, in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie
117

nr. 5761.
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programmatische doelstellingen had. Als dit niet zo zou zijn, zou de KVP zich open moeten

stellen voor andere groeperingen. 

Al toen de samenwerking met de protestante jongerenorganisaties nog volop aan de

gang was, was in de KVP-Jongerenorganisatie een grote discussie ontstaan over de grondslag

van de KVP. Het Jongerencongres van 1964 was hier al op in gegaan; het thema van dat

congres, ‘De zin van een katholieke partij in Nederland’, zegt genoeg. Rond dit congres kan

men al zien dat een aantal jongeren al voor deconfesionalisering was. Ruim een week voor

het Jongerencongres meldde de jongerengroep Eindhoven dat zij zich ophief. Ze was niet

meer overtuigd van het nut en de wenselijkheid van een confessionele partij in Nederland.

Als morele basis van een politieke partij was het humanisme de enige keuze. Het begrip

‘katholieke politiek’ was volgens de Jongerengroep Eindhoven misleidend en vooral bedoeld

om stemmen te winnen. De KVP was een middenpartij en ook daar wensten de Eindhovense

jongeren niet geassocieerd mee worden.  Of de stap van de jongerengroep navolging vond,118

is moeilijk te zeggen. Het feit dat de jongerengroep Eindhoven een brief naar de CJG stuurde

was niet iets dat ‘normaal’ was voor een jongerengroep die zich ophief. Er schijnen meerdere

jongerengroepen geweest te zijn die zich ophieven uit ontevredenheid met de koers van de

CJG en de KVP, maar daar is niets over te vinden, laat staan de redenen voor opheffing. Toch

laat de opheffing van de jongerengroep Eindhoven zien dat de discussie over het

bestaansrecht al vroeg vanuit de achterban begon.

A.T.J.M. (Antoine) Jacobs, voorzitter van de KVP-jongeren in Den Bosch, probeerde

in mei 1965 in de Jongeren Voorop een omschrijving te geven van deze stroming, vooral

omdat er door leden van de Centrale Jongeren Groep nog niet openlijk over werd gepraat.119

‘Tot een strikt verwoord standpunt is men daar nog niet geraakt, ook al niet vermits de

gezagdragers van de K.V.P. Jongeren nagenoeg allen de z.g. C.D.U. richting toegedaan

zijn.’  120

De non-confessionelen zochten het volgens hem niet de christen-democraten in een partij te

verenigen. Ze wilden ‘het onverzoenlijke niet verzoenen’, maar samenwerking met iedereen

die politiek gezien hetzelfde gezind was. Dat hiervoor de ‘onwezenlijke’ katholieke eenheid

opgegeven moest worden, was volgens hem een logisch gevolg hiervan. In concreto zou deze

richting leiden tot een oprichting van een partij naar model van de vooroorlogse Vrijzinnig

Democratische Bond. Politiek gezien zou deze partij dan midden-links zijn. Zijn artikel

leverde een hoop positieve reacties op, waarvan er een in de Jongeren Voorop geplaatst

werd.  121

. Brief van de jongerengroep Eindhoven aan alle jongerengroepen van de K.V.P. in Nederland (25-6-1964), in: KDC,
118

Archief KVP-Jongerenorganisatie, nr. 5805. 

. A.T.J.M. Jacobs, ‘een  non-confessionele toekomst voor de K.V.P.’, in: Jongeren Voorop (Mei 1965) 17-18.
119

. Ibidem, 17.
120

. N.E. Bulaggerius, in: Jongeren Voorop  (1965) 13-14. In het daarop volgende nummer van Jongeren Voorop, wordt weer
121

een positieve reactie gepubliceerd, ditmaals van J. Vermeulen.
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Met de opkomst van de stroming -hoewel toen nog onbekend was hoe groot deze was-

die een deconfessionalisering van de KVP wilde, ontstond een vreemde situatie. De personen

die een aantal jaren geleden vóór christen-democratische samenwerking waren, waren toen

‘vooruitstrevend’. Ze gingen in tegen de verzuilde kaders, iets wat in die tijd nog niet

vanzelfsprekend was. Men vond dat de christenen veel gemeen hadden en wilde daarom

samenwerking. In 1965 was die situatie echter anders: nu was in feite iedereen het eens dat de

KVP een andere weg in moest slaan; voorstanders van een zelfstandig voortbestaan van de

KVP waren er bij de jongeren nog amper. Partijformatie moest puur op programmatische basis

plaats vinden. Daardoor kreeg het begrip ‘christen-democratie’ een behoudende stempel,

omdat het samenwerking impliceerde met twee vrij conservatieve partijen.

3.2 Frustratie over christen-democratische samenwerking

Vooralsnog stonden de leden van de CJG positief ten opzichte van Christen-Democratische

politiek. Deze houding sloeg echter om toen op 7 januari 1966 een verslag verscheen van een

weekendbijeenkomst van de werkgroep Christen-Democratische samenwerking (werkgroep

CDS). De auteur van het verslag en lid van de CJG, Jan de Meij, was erg negatief over de CHJO.

De CHJO was niet vertegenwoordigd geweest op een weekend-bijeenkomst van 17 en 18

december 1965 en ook uit het driebesturen-gesprek van november 1965 was volgens de

Tilburgse student al geen belangstelling gebleken voor samenwerking.  Twee weken nadat122

het verslag verscheen werd -op 19 januari 1966- een brief gestuurd naar de CHJO met de

dreigende mededeling dat als de CHJO in haar houding zou volharden, de KVPJG de

samenwerking in het Christen-Democratisch Jongerencentrum (CDJC) zou ‘kappen’. De

KVPJG zou zich in ieder geval ernstig beraden over de vraag, of zij zich niet open zou moeten

stellen voor alle jonge christen-democraten.  123

De brief was het begin van een groeiende onenigheid tussen de drie besturen. De CHJO

schreef 1 februari een brief terug waarin ze vermeldde verbaast te zijn van de reactie van de

KVPJG. De beschuldiging dat de CHJO geen belangstelling zou hebben werd afgewezen, maar

men eindigde de brief de opmerking, 

‘dat het ultimatieve karakter van uw schrijven zeer zeker géén constructieve stap is om tot

nauwe samenwerking te komen.’  124

Was de brief van de Centrale Jongeren Groep (CJG) wel als een constructieve stap bedoeld?

Het was eerder een uiting van een groeiende frustratie binnen de CJG over de trage

samenwerking binnen het CDJC en de werkgroep CDS. De frustratie werd nog gesterkt door

een brief van A.J.M. (Bert) Sturkenboom, de secretaris van het CDJC, aan Piet Smink,

secretaris van de KVPJG, op 31 januari 1966. Volgens Sturkenboom -afkomstig uit de KVPJG-

. J. de Meij, ‘Verslag weekend werkgroep Christen-Democratische samenwerking’ (7-1-1966) [het weekend zelf is 17/18-
122

12-1965], in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5806.

. De brief zelf heb ik niet kunnen vinden, wel de inhoud ervan: Besluitennota van de vergadering van de CJG (15-1-1966)
123

[De brief werd gestuurd 19-1-1966], in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5807.

. Brief van Jac. Huysen (secr. CHJO) aan het bestuur van de KVPJG. (1-2-1966), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie
124

nr. 5807/nr. 6118.
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had het gesprek binnen de werkgroep zich alleen nog maar afgespeeld tussen de jongeren van

de KVPJG en de ARJOS, omdat de CH-jongeren niets van zich hadden laten horen. De CDJC-

secretaris wilde reëel blijven: ook volgens hem was er binnen de CHJO niet zoveel behoefte

aan samenwerking als werd voorgewend.  In de ARJOS, waar men de brief van de KVPJG ook125

had gekregen, raakte men weer geïrriteerd door de houding van de KVPJG. Ook de ARJOS was

inmiddels niet echt meer geïnteresseerd in samenwerking, maar de dreiging om alleen verder

te gaan werd niet serieus genomen:

‘Zolang de KVPJG geïntegreerd is in de KVP en zolang de KVP jullie aktiviteiten financiert,

zolang zal men een stap -als jullie van plan zijn die eventueel in overweging te nemen- alleen

maar beschouwen als een “Roomse truc”.’126

Toch was de frustratie van de KVP-Jongeren, hoe bot geformuleerd die ook was, wel ‘reëel’.

Door de afwezigheid van de CHJO kon er in het werkjaar 1965/1966 geen derde ‘Witte Hei’-

Conferentie georganiseerd worden en de CHJO had op het laatste moment de totstandkoming

van de gezamenlijke buitenlandse commissie genegeerd.127

Toen het rapport van de werkgroep eindelijk uit kwam, was dit voor de CJG min of

meer een onderstreping van haar frustratie, vooral omdat de beginselen in het rapport relatief

een erg grote plaats in namen. Men besloot dan ook tijdens een vergadering op 14 mei 1966

over het daaropvolgende driebesturengesprek dat men daar duidelijk wilde maken ‘dat de CJG

wilde streven naar een partij, welke door alle kiezers beoordeeld zou worden naar haar

programma, gefundeerd op een christelijke visie’.  Tijdens het driebesturengesprek deelde128

de men daarom ook mee dat men zich eerst opnieuw wilde bezinnen over de vraag wat de

eigen grondslag moest zijn voor de KVPJG, voordat men zou overwegen of er nog een reden

bestond voor samenwerking met de ARJOS en de CHJO.  Vanuit de ARJOS werd na het129

gesprek, op 6 juni 1966 een brief gestuurd, waarin ze vermelde weinig behoefte meer te

hebben aan de driebesturengesprekken. Het (persoonlijk) contact tussen ARJOS en KVPJG werd

daarmee opgezegd.130

3.3 Reactie van het Jongerencongres op het structuurrapport

Binnen de KVP was men ook een tijd bezig de eigen grondslag onder de loep te leggen. Ideeën

om daartoe een commissie in te stellen ontstonden al in 1962, maar uiteindelijk werd in

. Brief van A.J.M. Sturkenboom (secr. CDJC) aan P. Smink (secr. KVPJG) (31-1-1966), in: KDC, Archief-KVP
125

Jongerenorganisatie nr. 5983.

. Brief van D. Corporaal (secr. ARJOS) aan het bestuur van de KVPJG (19-1-1966), in: KDC, Archief-KVP
126

Jongerenorganisatie nr. 6114.

. Besluitennota van de vergadering van het CJG (19-3-1966), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5807. Ook in:
127

D. van Duijn, ‘De samenwerkingspogingen van de jongerenorganisaties van de drie christelijke partijen’ (17-9-1971), in: KDC,
Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5814.

. Besluitennota van de vergadering van het CJG (14-5-1966), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5807.
128

. D. van Duijn, ‘De samenwerkingspogingen van de jongerenorganisaties van de drie christelijke partijen’ (17-9-1971), in:
129

KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5814.

. Brief van D. Corporaal (secr. ARJOS) aan het Dagelijks Bestuur van de KVPJG (6-6-1966), in: KDC, Archief-KVP
130

Jongerenorganisatie nr. 5807.
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januari 1964 een zogeheten ‘structuurcommissie’ ingesteld . Op 13 januari 1966 werd in131

perscentrum Nieuwspoort het resultaat gepresenteerd van het onderzoek, het rapport

Grondslag en karakter van de KVP, in de wandelgangen het ‘structuurrapport’ genoemd. Het

rapport beklemtoonde de waarde van de christelijke mens- en wereldbeschouwing, maar

tegelijkertijd werd naar voren gebracht dat de principiële redenen in deze tijd niet meer

golden. Het bestaan van een katholieke partij was een kwestie van ‘doelmatigheid en

opportuniteit’.  Het signaal dat het rapport gaf, was dat er gezocht moest worden naar132

nieuwe wegen van partijvorming, waarbij de CDU-gedachte van de top van de KVP naar voren

werd gebracht als een van de opties. Het rapport was dan ook de aanzet tot de oprichting van

een studiegroep van leden van KVP, ARP en CHU om de mogelijkheden te onderzoeken naar

christelijke partijvorming, ook wel de ‘Groep van 18' genoemd.

Het structuurrapport was een van de thema’s op het Jongerencongres, dat 11 juni 1966

georganiseerd werd in Zeist. De meerderheid van de groepen stond positief ten opzichte van

het verschijnen van het rapport, vooral omdat ze het bemoedigden dat de KVP haar eigen

grondslag en karakter wilde onderzoeken. Toch vonden de meeste groepen dat het rapport te

defensief was. De verdeeldheid die een jaar eerder op het jongerencongres bestond was nog

sterker geworden. Een deel nam de stelling in dat de achterstelling van de katholieken in de

maatschappij nog steeds bestond, een stelling die niet alleen bekritiseerd werd in de KVP zelf,

maar minder dan een jaar geleden ook in de KVP-jongerengroepen verworpen was. Veel

groepen ontkenden op dit congres dat het katholieke geloof niets te zeggen had over de te

voeren politiek, iets wat ze een jaar geleden ontkend zou hebben, waarschijnlijk een gevolg

van de frustratie over de christen-democratische samenwerking. Men volgde afgezien van het

bovenstaande het structuurrapport vrij redelijk op de voet, zoals ten aanzien van de

deconfessionalisering, waarbij ze benadrukte dat de KVP geen kerkelijke partij was.  Over133

het punt of de KVP open zou moeten staan voor alle Nederlanders, waren er weer

meningsverschillen. Een ‘niet onbetekenende minderheid’ wilde dat de KVP de ‘K’ zou

moeten schrappen en een Christelijke Volks Partij moest worden, waarbij de ze duidelijk

stelling zou moeten nemen ten opzichte van de ARP en de CHU. Veel werkgroepen meenden

echter dat de KVP het hoofd juist koel moest houden om de verhoudingen met de ARP en de

CHU niet te schaden.134

Het Dagelijks Bestuur van de KVP had op een vergadering, een week voor het

Jongerencongres, aan de nieuwe voorzitter René Gerrits subtiel duidelijk gemaakt dat het

gewenst was dat het jongerencongres instemming zou betuigen met het structuurrapport.135

. H.-M.T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg’ 88, 109.
131

. Grondslag en karakter van de K.V.P.. Rapport van de structuurcommissie van de K.V.P. (Den Haag 1966) 7.
132

. Verzamelrapport van de rapporten der K.V.P.-werkgroepen over het rapport van de K.V.P.-structuurcommissie
133

Grondslag en Karakter van de K.V.P. , in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5762.

. Verschillende namen komen hier op: christelijke volkspartij, Christelijke centrumpartij, Christen- Democratische partij,
134

Confessionele Doorbraak Unie, Nationale Christelijke Partij, Christelijke Humanistische partij. In: Verzamelrapport, 11, in:
KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5762.

. Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur (6-6-1966), in: KDC, Archief-KVP Partijbureau nr. 232.
135
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Toch verliep het anders als het DB gehoopt had. Het Jongerencongres kwam tot de conclusie

dat de KVP zich moest omvormen tot een politieke programpartij die zich zou laten inspireren

door de christelijke mens- en wereldbeschouwing, die ook onderschreven zou kunnen worden

door iedereen die eenzelfde opvatting zou hebben, wat in zou houden dat ook humanisten

zich bij de KVP aan zouden moeten kunnen sluiten. Ook wat betreft de naamsverandering

kwam men uiteindelijk tot een eensluidende conclusie. Noch het woord ‘Katholiek’, noch het

woord ‘Christelijk’ zou in de naam tot uitdrukking moeten komen. Een Algemene Volks

Partij kwam hiermee in zicht.  Het verschil met de meningen van de jongerengroepen in de136

verzamelrapporten is vreemd: het jongerencongres toonde zich meer ontevreden over de KVP

en christen-democratische samenwerking dan in de verzamelrapporten naar voren kwam. De

rede van Gerrits voor het congres heeft dit misschien gestimuleerd. Volgens hem eiste het

hedendaagse denken een programpartij met een eigen, duidelijk gezicht. Zolang

programmatische punten overeen kwamen, zou men samen kunnen werken, maar een

samengaan op basis van een gelijkheid van beginsel werd door hem pertinent afgewezen.137

De CJG had inmiddels dus een flinke omslag meegemaakt. Dit was veroorzaakt, zoals al

eerder is opgemerkt, door de frustratie over de trage voortgang van de christen-democratische

samenwerking. De Centrale Jongeren Groep was echter inmiddels flink vernieuwd, waarbij

Piet van Engelen was opgevolgd als voorzitter door René Gerrits.

Het congres was voor de Centrale Jongeren Groep de volmacht geweest om de

christen-democratische samenwerking met de ARJOS en CHJO te staken. In een brief,

gedateerd 25 juni 1966 aan de ARJOS schreef de secretaris Piet Smink, dat de CJG zich de

teleurstelling van de ARJOS (naar voren komend in de brief van de ARJOS van 6 juni 1966) kon

voorstellen, maar dat de CJG gebonden was aan de uitspraken van het congres.  Ruim een138

week later -2 juli 1966- kwam er echter een brief binnen van de CH-jongeren. Ze hadden

inmiddels een reorganisatie achter de rug (de Federatie van Christelijk-Historische

Jongerengroepen was omgevormd in de Christelijk-Historische Jongerenorganisatie, CHJO) en

men had een nieuwe voorzitter gekregen, Jac. Huysen. Men liet in deze brief merken dat de

CHJO een andere koers waren gaan varen. Hoewel men bij de CHJO de teleurstelling bij de

ARJOS kon voorstellen, vond men een stopzetten van de gesprekken onjuist. Men liet zelfs

weten het op een aantal punten eens te zijn met de KVPJG:

‘Wij hebben volledig begrip voor de bezwaren die er bij de ARJOS leven ten aanzien van een

volledige deconfessionalisering, maar wij zijn anderzijds van mening, dat er bij christen-

democratische samenwerking toch altijd sprake zal moeten zijn van een zekere mate van

. Conclusies van het Jongerencongres 1966, in: H.G. Cloudt, T.H. Westerwoudt, ‘Denken over partijvernieuwing. Een
136

bundeling van documenten en beschouwingen over de partijvernieuwing; in het bijzonder over de gedachten in de KVP en de
andere christelijke partijen.’ (Den Haag 1967) 13-14.

. Rede Gerrits voor het Jongerencongres 1966, in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5762. Zie ook de artikels:
137

‘C.D.U.-Hersenschim’ en ‘C.J.G. breekt met christen-democraten’, in: Jongeren Voorop (Juli 1966) 5.

. Besluitennota van de vergadering van de C.J.G. (25-6-1966), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5807.
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deconfessionalisering. Wij waarderen het streven van de KVPJG naar verduidelijking van het

partijbeeld door middel van accentuering van het politieke program en het praktisch beleid.’139

De mogelijkheid die de CHJO openhield voor politieke vernieuwing zorgde ervoor dat de CJG

toch door wilde gaan met het driebesturengesprek.

3.4 Wrijvingen met de KVP

De jongerenorganisatie was langzamerhand een steeds onafhankelijker positie in gaan nemen,

zoals blijkt uit de ontvangst en reactie op het structuurrapport. Ook over christen-

democratische samenwerking had de Centrale Jongeren Groep inmiddels een totaal andere

mening dan de (top van de) KVP. Men probeerde christen-democratische samenwerking te

sturen in de richting van deconfessionalisering.  Ook een voorbeeld van deze gegroeide

onafhankelijkheid is het jongerenblad Jongeren Voorop. Rond 1960 was dit een soort

mededelingenblaadje, zonder echt uitgewerkte artikels. De drukvorm (gestencild) en de

illustraties lieten niet alleen het kleine budget zien van de KVPJG op dat moment, maar ook

het doel van het tijdschrift toen: vorming van de leden. In 1964 kreeg de Jongeren Voorop

een nieuwe, professionele opmaak. Zo werd de mogelijkheid geschapen om méér te doen. Na

het Jongerencongres kwamen ideeën op om de Jongeren Voorop een onafhankelijke redactie

te geven. Het belangrijkste motief hierachter was het stimuleren van openheid binnen de

jongerenorganisatie. Men wilde meer dan voorheen ruimte maken voor politieke discussie,

naast de uitsluitend vormende stukken. Uiteindelijk werd dit streven bekrachtigd door de

Jongerenraad op 9 juli 1966. Er zaten nu geen leden van de Dagelijkse Leiding meer in de

redactie van Jongeren Voorop. De onafhankelijke redactie werd voorgezeten door Jan de

Meij, het in dit hoofdstuk al genoemde lid van de CJG. De Meij was volgens Piet Smink ‘een

intelligente jongen, maar heel erg eigengereid’ . Een van de consequenties van de140

onafhankelijke redactie was dat de Dagelijkse Leiding geen verantwoordelijkheid meer had

of wilde hebben voor de artikels uit de Jongeren Voorop.  141

Al met de eerste uitgave van de Jongeren Voorop met de nieuwe redactie -juli 1966-

ontstonden problemen met het Dagelijks Bestuur van de KVP. Of dit voorzien was of niet is

echter moeilijk op te maken uit de bronnen. Wat voornamelijk de aandacht had getrokken

was een dubbel-interview met Gerrits en de voorzitter van de KVP, Aalberse, terwijl er nooit

een interview was geweest tussen Jongeren Voorop en Aalberse. Dit was natuurlijk geen

tactische zet van de nieuwe redactie, die ook bekritiseerd werd door de CJG. In de vergadering

van het DB (twee maanden later overigens) bleek men vooral ongerust over de algemene

inhoud van het jongerentijdschrift. Het vrouwelijke Tweede-Kamer lid Marga Klompé merkte

op dat men in het DB de jongeren altijd zeer serieus had genomen, maar ze moesten niet de

. Brief van Vermaas (secr. CHJO) het hoofdbestuur van de Centrale Jongeren Groep (2-7-1966), in: KDC, Archief-KVP
139
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141

1966) 3.

41



partijlijn doorkruisen. Het DB bleef echter voorzichtig. Het hoofd van het Partijbureau

adviseerde de CJG snel te reageren als er onverantwoorde kritieken in het blad voor zouden

komen.142

Een ander punt van frictie tussen KVP en KVPJG betrof de kandidaatstelling voor de

verkiezingen van de Tweede Kamer. Tijdens een vergadering van de Centrale Jongeren Groep

op 25 juni 1966 had men gediscussieerd over de te ontwikkelen activiteiten voor de

verkiezingen van 1967. De aanleiding voor deze discussie was een ‘relletje’ tussen KVPJG-

afdeling Den Bosch en de Gemeentelijke Centrale over de kandidatenlijst voor de

gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor waren de Bossche KVP-Jongeren onder aanvoering van

Antoine Jacobs met een eigen lijst gekomen. Deze kwestie stond niet alleen: ook in andere

plaatsen was dit voorgekomen, zo stelde de Centrale Jongeren Groep in een brief (1 juli 1966)

aan het dagelijks bestuur van de KVP.  De CJG wilde hierdoor vernieuwing van de143

kandidatenlijsten. De KVP was hier al mee bezig, maar dit betrof vooral het samenvoegen van

lijsten, waardoor er uiteindelijk vier lijsten zouden komen: een Noord-Oostelijke lijst, een

Brabantse lijst, een Westelijke en een Limburgse lijst. De jongeren wilden echter meer: met

de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd wilden zij jongeren op de kandidatenlijsten. Men

stelde de eis dat tenminste vier vertegenwoordigers uit de jongerengroepen hun intrede

zouden moeten kunnen maken in de Tweede Kamer.  Op 5 oktober werd om dit te bereiken144

een stap gezet, die tekenend was voor de nieuwe mentaliteit van de jongerenorganisatie. Men

probeerde het niet binnenskamers te regelen, maar men trad in de publiciteit. Op een

persconferentie in Nieuwspoort werden de eisen van de CJG op tafel gelegd: Op iedere lijst

een jongerenkandidaat.145

Het Dagelijks Bestuur reageerde aanvankelijk vrij gematigd. Men vond de gang van

zaken ‘toch wel uiterst merkwaardig’ . Uiteindelijk kwamen er zelfs vier jongeren op de146

kandidatenlijsten terecht, vooral omdat de KVP in deze periode toch maar niet het imago

wilde krijgen jongeren te weren. De groep kiezers tot de 30 jaar besloeg toch ongeveer een

25% van de kiezers. Toch zette de houding van de jongeren veel kwaad bloed bij de

‘senioren’. Door vooral jongeren uit de CJG te kandidaat te stellen laadde men weer de

verdenking op zich, dat men alleen in de jongerenorganisatie zou werken om de Tweede

Kamer te komen.  Begin 1967 stelde Paul Beugels in een brief aan het DB dat de147

jongerengroepen opgeheven moesten worden of tenminste flink op de helling gezet moesten

worden. Beugels was een lange periode adviserend lid geweest van de jongerenorganisatie en

was actief binnen de KVP, waar hij onder andere schreef voor het partijblad van de KVP. Hij

. Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur (3-10-1966), in: KDC, Archief-KVP Partijbureau nr. 232.
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geloofde niet meer in een jongerenorganisatie, want ‘zo’n politiek knutselhoekje trekt slechts

een bepaald type jongere aan, doorgaans het type carrière-rakker’ . 148

René Gerrits was al voor de brief van Beugels in opspraak gekomen door felle kritiek

te geven op de Bossche bisschop, mgr. Bluysen, de opvolger van de bisschop Bekkers. Mgr.

Bluysen had tegenover het weekblad van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) verklaard

dat de noodzaak om op een katholieke partij te stemmen vervallen was, nu de katholieke

emancipatie was bereikt. Gerrits was daarover in een bijeenkomst begin februari uit zijn slof

geschoten, waarbij hij bisschop Bluysen beschuldigde populair te willen worden door de KVP

te laten vallen. De uitspraak bracht de KVP in de verlegenheid, al was ze zelf ook niet zo blij

met de uitspraak van mgr. Bluysen. In een verklaring liet ze weten dat mgr. Bluysen geen

mening over politieke zaken moest verkondigen, maar dat de KVP zich distantieerde van het

veronderstelde streven om populair te worden. Een week na het voorval liet Gerrits tegenover

een journalist van het Parool weten: ‘Zo’n uitspraak als zaterdag is eigenlijk niets voor mij.

Ik ben, geloof ik, te zacht voor de politiek.’  In een vergadering van het Dagelijks Bestuur149

van 20 februari 1967 stelde W. Perquin, directeur van het partijbureau van de KVP, dat de

jongerengroepen ‘zo langzamerhand geheel zelfstandig opereerde’ . De Centrale Jongeren150

Groep werd volgens hem te veel een partij apart. Ook wat betreft de Jongeren Voorop was

men minder flexibel geworden. Onder druk van het Dagelijks Bestuur werden een aantal

bestuurscolleges ‘verschoond’: de redactie werd vernieuwd (Jan de Meij werd door de CJG

ontslagen) en ook de voorzitter Gerrits vertrok rond mei 1967. Net zoals Han Meyer (vice-

voorzitter) en Piet Smink (secretaris) was hij inmiddels de 30 gepasseerd, waardoor hij niet

meer verkiesbaar gesteld kon worden. Hij werd opgevolgd door H.B.M.W. (Harry) Gielen. De

nieuwe voorzitter was al 1965 in de CJG terecht gekomen, als lid van de Katholieke Jongere

Middenstand (KJM). Hij was echter ook lid van de Kringjongerengroep Den Haag (die

daardoor met twee mensen vertegenwoordigd was geweest in de CJG); zo zou hij zijn positie

ook binnen de KVP langzaam maar zeker uitbouwen. Gielen was gematigder in zijn houding

tot de KVP dan Gerrits was geweest. Alleen door goede samenwerking tussen KVP en KVPJG

kon volgens hem de KVP ‘een jong elan’ krijgen.  Er zou echter meer nodig zijn dan een151

nieuwe voorzitter om het centrifugale proces van politieke discussie binnen de CJG een halt

toe te roepen.

3.5 Polarisatie binnen de Centrale Jongeren Groep

Partijvernieuwing leek binnen de KVP inmiddels niet meer te voorkomen. De tweedeling die

had bestaan rond 1965-1966, ontwikkelde zich binnen de KVPJG tot een driedeling. Binnen de

. Brief van P. Beugels aan het Dagelijks Bestuur van de KVP (5-3-1967), in: KDC, Archief-KVP Partijbureau nr. 233.
148
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KVP waren de stromingen in opkomst, en werden door de partijleiding vrij serieus genomen,

zeker gezien de verhoudingen binnen de KVP. Naast de stroming van de CDU, met het

structuurrapport verkozen tot de stroming van de partijleiding, bestonden er midden 1967

binnen de KVP de stromingen van de radicalen, van het Democratisch Centrum Nederland

(DCN) en van Prof. Van Grinten, waarbij de laatste binnen de KVPJG geen aanhang had. De

gedogende houding van de partijleiding voor wat betreft de stromingen had binnen de KVPJG

verstrekkende gevolgen. Binnen de CJG begon er zich een groepsvorming op te treden. De

vertegenwoordigers van de verschillende stromingen traden met elkaar in discussie, waarbij

de voorgestane openheid er voor zorgde dat -door het constant in de openbaarheid treden- de

spanning tussen de groepen binnen de Centrale Jongeren Groep vanaf begin 1967 steeds

groter werd. 

3.5.1 Het Democratisch Centrum Nederland

Al vanaf 1959 was de Rotterdamse hoogleraar S.W. Couwenberg bezig geweest met

partijvernieuwing. Zoals in het eerste hoofdstuk staat, was hij eerst voor een samengaan van

de drie christen-democratische partijen geweest. Door de negatieve reacties uit protestante

hoek, vooral vanuit de ARP, richtte hij zich op vernieuwing van de KVP zelf. De CDU-gedachte

van Couwenberg uit 1959 verschilde niet zoveel van de latere DCN-stroming, zo stelde hij zelf

in een interview voor de Jongeren Voorop.  Couwenberg wilde in eerste instantie een152

discussiegroep oprichten, die discussie binnen de KVP stimuleerde. Vanuit deze

discussiegroep, de ‘Groep-Utrecht’, werd op 6 april 1966 -na het verschijnen van het

structuurrapport- het Democratisch Centrum Nederland opgericht.  De verschijning van het153

structuurrapport maakte duidelijk dat actie nodig was.

 In een op 20 augustus gehouden ledenvergadering werd overeenstemming bereikt

over een basisformule van de organisatie. Men ging er vanuit dat het politieke bestel in

Nederland verouderd was en men wilde daarom meewerken aan de opbouw van een nieuwe

partijstructuur, waarbij de oude antithese zou worden opgeheven. Zoals Couwenberg met zijn

CDU-gedachte wilde, moest de vernieuwde partij een middenpositie innemen, tussen een

progressieve partij en een conservatieve partij. Het DCN wilde een deconfessionalisering van

de KVP, maar dit betekende niet een ‘ontideologisering’.  De conceptie van de centrum-154

politieke richting werd begin 1967 uitgewerkt in het boekje Naar nieuwe politieke

verhoudingen.  In het boekje was ook een ledenlijst geplaatst. Hier kan men zien dat toen al155

een aantal KVPJG’ers en ex-KVPJG’ers lid waren van het DCN: dit waren H.W. Metaal, Drs.

J.J.M. Penders en  J.P.G.W. Purnot. 

 ‘Dr. Couwenberg: Geen restauratie, maar een nieuwe partij’, in: Jongeren Voorop (Jaargang ‘66-’67 nr. 5) 6-7.
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Deze laatste was de belangrijkste woordvoerder van het DCN binnen de Centrale

Jongeren Groep. In een artikel in de Jongeren Voorop, oktober 1967, stelde hij dat het

christelijke geloof in wezen individueel en subjectief van aard was. De ‘gemeenschappelijke

christelijke inspiratie’, waar tijdens de gesprekken met de CHJO en de ARJOS over gepraat

werd, was eigenlijk een samenraapsel van algemeen menselijke waarden en zedelijke

normen.  De KVPJG had dit al een tijd overgenomen: zo werd in de conclusies van het156

Jongerencongres gesteld dat de vernieuwde KVP ook open zou moeten staan voor het

humanisme.  De antithese was verouderd, daarom wilde Purnot een ‘radicale’157

deconfessionalisering. Het politieke beleid dat volgens hem voorgestaan moest worden, zou

‘progressief’ moeten zijn.  Het woord ‘progressief’ en ‘radicaal’ werd in deze periode veel158

misbruikt, het was zoals Purnot zelf al schreef ‘een nooit gedefinieerd compliment’. De

stroming die zich deze complimenten het meest eigen maakte, waren de radicalen.

3.5.2 De Radicalen 

Terwijl de kabinetsformatie in 1967 nog volop aan de gang was, kreeg het Centraal Comité

van de ARP op 15 maart een open brief van elf jonge anti-revolutionairen. De elf waren

teleurgesteld over het verloop van de formatie: ‘We hebben 15 februari jl. anti-revolutionair

gestemd en voelen ons nu “spijtstemmers”. Ze stonden er versteld van dat de ARP, die in de

campagne de leus ‘evangelische radicaliteit’ had gevoerd, nu aan een kabinet wilde

deelnemen met de KVP, CHU en de VVD.  De keuze van de christelijke partijen voor de VVD159

zorgde ook binnen de KVP en -in mindere mate- de CHU voor ongerustheid. De

‘spijtstemmers’ zochten contact met deze verontrusten en begonnen een gespreksgroep in een

zaaltje in het café Americain in Amsterdam. Vanuit deze gespreksgroep ontstond de

werkgroep christen-radicalen.  160

De radicalen streefden er naar om de christelijke partijen te hervormen tot

organisaties met een radicaal, vooruitstrevend program. Toch was, vooral door inbreng van

anti-revolutionairen zoals Bas de Gaay Fortman, de binding met het geloof sterker als bij het

DCN van Couwenberg. Belangrijk was verder dat de radicalen samenwerking wilden met

andere vooruitstrevende partijen, zoals de PvdA en D’66. Om de duidelijkheid in de politiek te

vergroten, streefden de radicalen in de KVP naar een ‘stembusakkoord’, waarin op voorhand

werd duidelijk gemaakt dat men zou kiezen voor een progressieve coalitie.  161

Binnen de KVPJG was de opkomst van de radicalen merkbaar op het Jongerencongres

van 1967. De rede van een van de inleiders van het congres, mr. E. Jurgens (de radicale

. J. Purnot, ‘De DCN-diagnose van KVP’, in: Jongeren Voorop (jrg. 1967-1968 nr. 2) 8-9.
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voorzitter van de KVP-afdeling Amsterdam), had in zoverre effect binnen de KVPJG, dat de

term ‘radicaal’ veel voor kwam in de uiteindelijke conclusies van het Jongerencongres. De

KVP diende te veranderen in een ‘politieke beweging’ met een radicaal, vooruitstrevend

program.  Volgens de radicalen in de KVPJG was religie geen politiek bindmiddel, maar ze162

waren niet voor een volledige deconfessionalisering.  De KVP zou haar organisatorische en163

electorale kracht nooit kunnen ontlenen aan een structuurvernieuwing alleen (hiermee werd

het DCN bedoeld). Er moest dus een ander, radicaal-christelijk ideaal te grondslag liggen aan

de nieuw te vormen partij.  Belangrijke vertegenwoordigers van de radicale stroming binnen164

de Centrale Jongeren Groep waren de uit Den Bosch afkomstige Antoine Jacobs, die een van

de Brabantse adhesiebetuigers was aan de radicale stroming, de Rotterdamse wiskunde-leraar

Gidi (Egidius) van Dongen en de Leidse rechtenstudent Han Duindam. Zoals Ten Napel al

signaleert voor wat betreft de KVP , geld ook voor de KVPJG: er waren geen duidelijke165

grenzen tussen de stromingen. Zo hoorde bijvoorbeeld Antoine Jacobs rond 1965 nog bij de

‘non-confessionalisten’ (Zie paragraaf 3.1) binnen de KVPJG.

3.5.3 Voor een ‘CDU’: de anti-radicalen

Tijdens het Jongerencongres van 10 en 11 juni 1967 werd duidelijk dat er een aantal

jongerenkringen tegen de conclusies van het congres waren. Na een lange discussie tussen

voor- en tegenstanders van een (christelijk) radicale partij werd uiteindelijk besloten een

speciaal Jongerencongres te wijden aan het onderwerp van partijvernieuwing, waar de

verschillende stromingen aan bod zouden komen. Vooral de kringen Den Haag, Dordrecht en

Limburg verzetten zich tegen de radicalisering van de KVPJG. Na het congres schreef een van

de Haagse KVP-Jongeren, G.G.M. Cobelens een brief naar de CJG, waarin hij melde niet deel

te willen nemen aan een gesprek met de ARJOS en de CHJO, als hij zich moest houden aan de

uitspraken van het congres. Als de invloed van de radicalen zou toenemen, dacht hij er zelfs

aan uit de KVPJG te stappen.  Het antwoord van de secretaris, Piet Smink, is tekenend wat166

betreft de toegenomen polarisatie:

‘-Het lijkt niet verstandig te bedanken, omdat anders bij voorbaat jouw stroming is

uitgeschakeld;

-Er zijn heus wel meer mensen, die moeite hebben met de richting van het laatst gehouden

congres (denk o.m. aan Dierick, du Chatinier).

-Probeer ook van jouw richting een beweging te maken; als de “radicalen” tam-tam maken,

waarom de gematigden niet? Organiseer en probeer een stuk van de publiciteit achter je te

. Jongeren Voorop (Juli ‘67) 4-8 [verschillende artikels over het Jongerencongres]. 
162
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krijgen, (desnoods AVRO-RTN); laat een bepaalde oproep uitgaan, tenminste, als je er werkelijk

in gelooft en meent dat de radicalen verkeerd gaan (..).’167

Piet Smink behoorde evenals bijvoorbeeld de technische student en voorzitter van de KJG

Dordrecht Ruud Bun, de Haagse Wim du Chatinier (die later vervangen werd door A.M.

Dierick) en Hans Janssen, de voorzitter van de kring Limburg, tot de CDU-stroming. Deze

begonnen zich te manifesteren als ‘anti-radicalen’. Ze waren min of meer voor een

programmatische vernieuwing, die een zekere deconfessionalisering in zou houden. Het

belangrijkste karakter van deze groep jongeren was echter dat ze politiek gematigd waren en

veel meer gericht waren op de CDU-gedachte zoals deze door partijvoorzitter Aalberse en

fractievoorzitter Schmelzer naar voren werd gebracht. Over het algemeen waren de

scheidslijnen binnen de CJG tekenend voor de kringen, door het systeem van

vertegenwoordiging. Zo was Purnot voorzitter van de kring Gelderland, waar 80% achter de

DCN-stroming stond. Ook wat betreft een deel van de andere kringen moet dit gesteld worden.

De kringen Den Haag, Dordrecht en Limburg konden bijna in het geheel tot de anti-radicale

CDU-stroming gerekend worden. Dit zorgde er voor dat verhoudingen gelijk konden blijven,

ook al gingen sommige personen weg. Op lokaal niveau zal er ook een discussie geweest zijn

tussen de stromingen, al is dit alleen een vermoeden. Ik denk dat op lokaal niveau een

stroming eerder een meerderheid kon krijgen dan op landelijk niveau, waar de

‘vertegenwoordigers’ van de stromingen een achterban hadden. Zo moet de CJG in deze

periode gezien worden als een soort ‘politiek arena’.

Midden 1967 hadden er zich dus drie stromingen in de KVPJG gemanifesteerd. Het zal

verhelderend zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten even op een rij te zetten. De

stromingen van het Democratisch Centrum Nederland en de radicalen waren vooral tegen

samenwerking met de christen-democratische partijen, om verschillende redenen: de DCN-

stroming wilde dit niet uit meer principiële redenen, de radicalen wilden dit niet, omdat het

waarschijnlijk zou leiden tot een gematigde politiek. Beiden waren de stromingen, die een

partij vernieuwing wilden die niet op een lijn lag met de stroming van Aalberse en Schmelzer.

De DCN stond echter in de praktische politiek een gematigde politiek voor. Op dit punt lag zij

dichter bij de CDU-stroming in de KVPJG. De verschillende stromingen hadden binnen de

KVPJG een veel grotere aanhang dan in de KVP zelf. Uit een enquête onder de werkgroepen in

de KVP in 1967 bleek dat 76% sympathiseerde met de CDU-richting, 15% met de radicale

stroming en 6% met de stroming van het DCN. Bij de Jongerengroepen lagen deze

verhoudingen anders. Hier was maar 38% voor de CDU-richting, 35% voor de radicalen en

21% (!) voor de lijn-Couwenberg, terwijl de stroming voor het behoud van de ‘oude’ KVP

helemaal geen aanhang had.  Zo waren er dus twee ongeveer even sterke stromingen in de168

KVPJG, waarbij de DCN-richting een spil-functie had.
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CDU DCN Radicalen

Houding t.o.v. deconfessionalisering +- ++ +-

Politiek gematigd ++ ++ --

Houding t.o.v. programmatische vernieuwing +- ++ ++

Houding t.o.v. Chr.-Dem. samenwerking ++ -- --

Houding t.o.v. samenwerking met PvdA -- +- ++

3.6 Escalatie van het conflict

De KVP wilde een einde maken aan de spanning binnen de eigen partij, door op een

partijraadsvergadering, die begin december 1967 in Arnhem gehouden zou worden, alle

stromingen aan het woord te laten komen. Op die vergadering zou dan een definitieve keuze

gemaakt moeten worden. Het ironische is echter dat juist deze partijraadsvergadering het

conflict binnen de Centrale Jongeren Groep alleen maar verergerde en uiteindelijk zorgde

voor een escalatie van het conflict. De persoon die daardoor het meest ter discussie kwam te

staan was de voorzitter, Harry Gielen. De sinds per 1 juli 1967 verkozen voorzitter van de

KVPJG, Harry Gielen, was via een paar omwegen in de CJG terecht gekomen. Hij had snel vrij

veel functies binnen de KVP: hij maakte deel uit van de groep van 10 van de KVP, de zgn.

Bosman-groep, hij was lid van de Commissie Marijnen van het Centrum voor Staatskundige

Vorming voor de Grondwetsherziening en werd gesprekspartner in het overleg tussen de KVP,

ARP en CHU, de zgn. Groep van 18. Hij was dus gericht op het verkrijgen en behouden van

belangrijke posities binnen de KVP, waardoor hij de verhouding met de ‘senioren’ niet wilde

schaden. Daarom wekt het ook geen verwondering dat hij -in deze tijd- niet het politieke

standpunt de belangrijkste element van de jongerenorganisatie vond, maar de politieke

vorming. Dit was vanuit de KVP nog steeds de belangrijkste taak voor de JO en dit droeg

Gielen dan ook uit.

Op een vergadering tussen het Dagelijks Bestuur van de KVP en een aantal belangrijke

radicalen op 6 november 1967, kwamen de KVP-jongeren Harry Gielen (als lid van het DB) en

Antoine Jacobs (als woordvoerder van de KVP-radicalen) tegenover elkaar te staan. Uit de

vergadering bleek dat Gielen pertinent tegen een stembusakkoord was, een van de

belangrijkste politieke stokpaardjes van de radicalen.  Gielen begon steeds meer een169

standpunt te vertolken dat niet paste bij de meerderheid van de CJG. Harry Gielen koos voor

de officiële KVP-lijn, maar de langzamerhand steeds meer onafhankelijk geworden Centrale

Jongeren Groep was het juist niet met deze officiële lijn eens. Op het moment dat naar buiten

kwam dat Gielen van plan was samen met de voorzitters van de ARJOS en de CHJO een

verklaring te geven vóór christen-democratische samenwerking was het ‘oorlog’ in de CJG.

. Kort verslag van de tussen het Dagelijks Bestuur en enkele vertegenwoordigers van de KVP-radicalen. (6-11-1967), in:
169

KDC, Archief-KVP Partijbureau nr. 233.
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Jos Purnot schreef een verhitte brief naar het secretariaat van de KVPJG, waarin hij er op

aandrong op de persconferentie vóór het Jongerencongres van 25 november 1967 de

meningsverschillen binnen de CJG niet te verhelen.  Ook een van de radicalen, F.M.J.170

Steijvers, stuurde naar aanleiding van het plan van Gielen een brief aan Han Duindam, de

opvolger van Piet Smink als secretaris. Hij hoopte dat op de persconferentie een

woordvoerder aanwezig zou zijn, die mening van de meerderheid in de CJG zou vertolken.

Diegene zou zich uitdrukkelijk van de verklaring van Gielen moeten distantiëren.  De171

persconferentie was voor Gielen ‘de zwartste dag in zijn KVP-tijd’, zo vertelde hij 20

november 1967 tegenover het dagelijks bestuur van de KVP. Nadat de stukken van het

jongerencongres aan de journalisten waren uitgedeeld, hield Gielen een inleiding over het

radicale program, dat hij nog kon verdedigen. Gielen bleef echter zijn mening vertolken over

het stembusakkoord, zoals hij op de bespreking tussen het DB en de radicalen had gedaan. Op

het moment dat de journalisten vroegen of die mening representatief was voor de KVP-

Jongeren, stonden Antoine Jacobs en Han Duindam op. Nadat ze uit hadden gelegd dat dit

niet het geval was, gaf Jacobs zijn mening over samenwerking met de PvdA. Vervolgens

deelde Han Duindam aan de journalisten mee, ‘dat hij de KVP-Jongeren zou adviseren uit de

KVP te stappen indien deze partij zich niet zou radicaliseren’.172

De radicalen meende de overwinning te hebben behaald na het Jongerencongres van

25 november 1967. Dit Jongerencongres was georganiseerd om een keuze te maken voor de

verschillende stromingen. Als inleiders van het congres waren woordvoerders uitgenodigd

van alle stromingen. Op het chaotische congres werd uiteindelijk vóór een belangrijke motie

gestemd, die ingediend was door de Brabantse jongeren. In de resoluties sprak het

Jongerencongres zich uit voor de vorming van een radicaal-vooruitstrevende volkspartij, die

samen zou moeten werken met andere progressieve partijen. Het congres sloot zich daarmee

aan bij de KVP-Radicalen.  De overwinning was echter mager: 90 tegen 75 stemmen.  De173 174

machtsbasis die ze meenden te hebben was niet zo groot: de stemming was ook nog beïnvloed

door de afwezigheid van de kring Limburg, die tegen de radicale stroming was. Een onzekere

factor was de DCN-stroming. Op 29 november, 4 dagen na het Jongerencongres, gaf Harry

Gielen samen met de voorzitters van de ARJOS en CHJO de geplande verklaring, waarin men

vermeldde dat de besprekingen in de Groep van Achttien gestimuleerd moesten worden. Een

aantal radicale stellingen moest volgens de voorzitters serieus overwogen worden, maar het

stembusakkoord werd wederom afgewezen.  De DCN’ers, aangevoerd door Jos Purnot,175

werden hiermee in het kamp van de radicalen gedreven. Purnot bood direct na de

. Brief van J. Purnot aan H. Duindam (secr. KVPJG) (14-11-1967), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5811.
170

. Brief van F.J.M. Steijvers aan H. Duindam (secr. KVPJG) (16-11-1967), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr.
171

5811.

. Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur (20-11-1967), in: KDC, Archief-KVP Partijbureau nr. 233.
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. ‘Resoluties congres der KVP-Jongeren’, in: M. van Hulten, Radicalen (Den Haag 1968) 19.
173

. A. Dierick, ‘Radicalen dictatoriaal’, in: Jongeren Voorop (jrg. ‘67-’68 nr. 4) 4.
174

. Verklaring der drie voorzitters (29-11-1967), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5808.
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bekendmaking zijn ontslag in als lid van de Centrale Jongeren Groep, maar trok dit ontslag in

op verzoek van de KJG Gelderland, waar 80% achter Purnot stond.176

Op de vergadering van Centrale Jongeren Groep van 2 december ontstond daarop een

discussie over de positie van Harry Gielen. De Dagelijkse Leiding (exclusief Gielen

natuurlijk) bracht de eis naar voren dat de zittende voorzitter het standpunt van het

Jongerencongres naar buiten uit zou dragen, en niet zijn eigen standpunt zou vertolken. Harry

Gielen meldde echter dat hij de uitspraak van de Partijraad van de KVP in Arnhem wilde

afwachten: ‘Als (de) partijraad (het) stembusakkoord in de ijskast wil stoppen, dan moeten

wij dat ook doen’. Dit zette kwaad bloed bij de meeste leden van de CJG, die de KVPJG als een

pressiegroep beschouwden. Ook op de vraag van de radicale vice-voorzitter Gidi van Dongen

of Gielen de visie van de radicalen zou kunnen verdedigen, antwoordde de laatste negatief.

Daarop werd een motie ingediend door Gerard Tholen, afgevaardigde van de KJG Drenthe.

Deze luidde als volgt:

‘Het hoofdbestuur van de KVPJG, heden 2 december in Utrecht vergadering bijeen, ziet het als

noodzaak dat de mening van de meerderheid van het congres der KVPJG door een eensgezinde

dagelijkse leiding wordt uitgevoerd.

Het stelt de voorzitter H. Gielen hangende de beslissing der Jongerenraad op non-actief.

Tot het bijeenkomen van de Jongerenraad op 6 januari a.s. zal de functie van voorzitter worden

waargenomen door de twee vice-voorzitters A. Jacobs en G. van Dongen.’

Harry Gielen, Wim Adriaansen en Ruud Bun liepen weg op het moment dat de motie in

stemming werd gebracht. Uiteindelijk stemde maar één persoon tegen, Ton Arts uit Utrecht177

Het op non-actief stellen van Gielen zorgde voor een golf van publiciteit, vooral na

een persconferentie gegeven door Harry Gielen zelf.   Nadat de Dagelijks Leiding het178

Dagelijks Bestuur van de KVP via een telegram van de non-actiefstelling had laten weten,179

werd door het DB een commissie ingesteld. Naar aanleiding van de bespreking werd de

vergadering van de jongerenraad, die inmiddels was heropgericht en een zware beslissende

bevoegdheid had, vervroegd naar 15 december. Gielen zou tot dan zijn functie als voorzitter

blijven bekleden , wat op dat moment alleen betekende dat Gielen zijn plaatsen in de KVP,180

die aan dat voorzitterschap verbonden waren verzekerd zag. De Jongerenraad stemde in

meerderheid voor het aftreden van Gielen, omdat dat volgens de meerderheid de enige functie

in de KVPJG was, waarvan verwacht werd dat die bekleed zou worden door iemand die het

. Brief van J. Purnot aan H. Duindam (secr. KVPJG) (29-11-1967), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5811.
176

. Besluitennota van de vergadering van de Centrale Jongeren Groep der KVP (2-12-1967), in: KDC, Archief-KVP
177

Jongerenorganisatie nr. 5808.

. Een keuze uit de keur aan artikelen: ‘Harry Gielen: Ik zal als voorzitter spreken op partijraad’, in: Limburgs Dagblad (5-
178

12-1967) 3, ‘Non-actieve Harry Gielen: Bereidheid om te praten moet blijven bestaan’, in; De Tijd (5-12-1967) z.p.,
‘Voorzitter (?) van jongeren-KVP overweegt klacht bij de partij. H. Gielen: Ik ben onreglementair de laan uitgestuurd’, in:
Brabants Dagblad (5-12-1967) z.p., ‘Harrie Gielen: Mist heeft me parten gespeeld. Martelaar van het radicalisme’, in: De
Gelderlander Pers (5-12-1967) z.p.. De artikels waren verzameld in een van de omslagen in het KVP-Jongerenarchief onder
nummer 5808.

. Telegram Centrale Jongeren Groep aan het Dagelijks Bestuur (2-12-1967), in: Archief KVP-Partijbureau nr. 233.
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. Accoord tussen het Dagelijks Bestuur der KVP en de Centrale Jongeren Groep (7-12-1967), in: KDC, Archief-KVP
180

Jongerenorganisatie nr. 5811.
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meerderheidsstandpunt zou kunnen vertolken.  Gidi van Dongen werd na de beslissing van181

de Jongerenraad de nieuwe voorzitter van de KVPJG.

De zaken leken binnen de KVPJG tot rust te komen, totdat de KVP-fractievoorzitter

Schmelzer samen met de fractievoorzitters mr. B.W. Biesheuvel (ARP) en J.T. Mellema (CHU)

in een gezamenlijk optreden op 14 februari 1968 zich uitspraken vóór christen-democratische

samenwerking. Ze propageerden een soort ‘christen-democratisch stembusakkoord’. Door dit

optreden verloren de KVP-Radicalen, onder leiding van oud-minister Bogaers, hun vertrouwen

in Schmelzer en de KVP geheel. Op 26 februari verliet het grootste deel van de radicalen de

KVP . Binnen de KVPJG was al besloten om een extra Jongerencongres te organiseren, waar182

een keuze gemaakt zou moeten worden vóór of tegen de heersende mening in de KVP. Door

de bovenstaande gebeurtenissen werd dit Jongerencongres vervroegd naar 9 maart . Hier183

kwamen dus twee groepen tegenover elkaar te staan, beide ongeveer even sterk

vertegenwoordigd in de Centrale Jongeren Groep. Een aantal personen in de CJG had zich dus

bij de gematigde richting gevoegd. Het ‘monsterverbond CDU-DCN’ was dus toch tot stand

gekomen. De oorzaken: op het moment dat de radicalen de meerderheid kregen, begon hun

extreme houding de DCN’ers te irriteren. Zij waren voor een gematigde politiek. Het optreden

van Gielen had de twee stromingen bij elkaar gedreven, maar toen deze factor wegviel en

bovendien de CDU’ers in de Centrale Jongeren Groep toegaven aan uiteindelijke

deconfessionalisering was een ‘verbond’ tussen deze twee groepen snel gemaakt. Op het

Jongerencongres werd dit bevestigd. Het jongerencongres koos in meerderheid op het pre-

advies waarin men het vertrouwen uitsprak voor de KVP, met 145 tegen 69 stemmen. Daarop

verlieten 70 leden, waaronder de voorzitter Gidi van Dongen de zaal, en voegden zich later

bij de net opgerichte PPR. In een verklaring stelde Van Dongen dat waarschijnlijk meer dan

30% van de bijna 2000 leden de KVPJG had verlaten of zou verlaten.  Deze uitspraak kan184

door gebrek aan cijfers over het ledental jammer genoeg niet gestaafd worden. Feit is wel dat

het vertrek van de radicalen een enorme aderlating voor de KVPJG betekende.

3.7 Conclusie

De nieuwe mentaliteit van de jongeren had verregaande consequenties gehad voor de KVPJG.

Dit proces is niet duidelijk aan een bepaalde gebeurtenis te wijten. Zo werd over de ‘Nacht

van Schmelzer’ -de gebeurtenis waarbij het gematigd-progressieve kabinet-Cals door

Schmelzer zonder tussentijdse verkiezingen werd omgezet in een gematigd-rechts kabinet-

niet eens zo negatief gedacht. Van de 26 ondervraagde groepen verklaarden zich er 14

akkoord, 3 groepen waren verdeeld, 3 groepen hadden liever een geheel christelijk kabinet

gezien en 6 groepen waren niet blij met de oplossing. Men was niet echt geïnteresseerd in het

. Besluitennota van de Jongerenraad (15-12-1967), in: KDC, Archief-KVP Jongerenorganisatie nr. 5808.
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. F. van Ginneken, De PPR van 1968 tot en met 1971 (Breda 1976) 9.
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. ‘Zeventig radicalen uit KVP-Jongeren’, in: Limburgs Dagblad (11-3-1968) z.p. Te vinden in: KDC, Archief-KVP
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legitieme karakter van het kabinet dat na de kabinetsformatie volgde.  Door echter veel185

meer de nadruk te leggen op politieke discussie dan daar voor gedaan werd, werd onbewust

een proces binnen de jongerenorganisatie in gang gezet dat niet meer te stoppen was. Er

kwamen geluiden in de jongerenorganisatie op die een christen-democratisch samengaan niet

meer als de ideale toekomst van de KVP zagen. Deze ontwikkeling begon rond 1964, maar

was toen een zeer kleine minderheid. Pas in 1965 werd de minderheid opgemerkt, ze had

inmiddels zo’n grootte bereikt dat ze niet meer ‘glad gestreken’ kon worden. Toen door de

‘verjonging’ van de Centrale Jongeren Groep de vernieuwers ook in dit bestuur terecht

kwamen, trok de KVPJG een eigenzinnige koers. De samenwerking met de ARJOS en de CHJO

werd veel vrijblijvender bekeken; samenwerking zou alleen kunnen als men dezelfde

politieke standpunten had of zou kunnen krijgen, waarmee ook samenwerking met

bijvoorbeeld PvdA’ers werd gestimuleerd. Door de nadruk op politieke discussie begon men

zich meer en meer zich te gedragen als een pressiegroep, die ‘de’ mening van de jongeren

binnen de KVP naar voren zou moeten brengen.

De houding van de KVP zorgde er eigenlijk voor dat dit proces gestimuleerd werd.

Zoals J.C. Kennedy in zijn proefschrift al aan wees hadden de leiders van de KVP de

overtuiging dat de veranderingen binnen de KVP niet meer tegen te houden waren. Men wilde

de jeugd voor de KVP behouden, waardoor men over het algemeen een meer gematigde

houding aan nam ten opzichte van haar jongerenorganisatie dan men voorheen had gedaan

(zie het eerste hoofdstuk). Door het ‘structuurrapport’ en de vergadering van de partijraad in

Arnhem zorgde men ervoor dat de verschillende stromingen die ontstonden binnen de KVPJG

stuk voor stuk ‘serieus’ genomen werden. Deze mogelijkheid, geschapen door de top van de

KVP had echter een desastreus effect op de jongerenorganisatie, vooral doordat de jongeren de

jongerenorganisatie steeds meer begonnen te zien als een pressiegroep. Binnen de KVP

bestond onder de leden een sterke neiging de mening van de meerderheid te volgen, waardoor

de mogelijkheid tot discussie voor de KVP een veel minder groot gevaar vormde. De

jongerenorganisatie begon zichzelf te zien als een pressiegroep, waardoor ze niet meer

dezelfde standpunten hoefde te hebben als de KVP; het was bijna nodig een andere mening te

hebben.

Dit zorgde er voor, samen met de vergrote openheid en mogelijkheden tot discussie,

dat er grote mate aan polarisatie ontstond, vooral binnen de Centrale Jongeren Groep. Er

ontstonden drie facties: een stroming die de principes van het Democratisch Centrum

Nederland aanhing, een stroming die de inmiddels algemeen geaccepteerde weg van christen-

democratisch samengaan volgde en een stroming die een progressieve politiek wilde en

samenwerking met progressieve partijen. De laatste twee stromingen bleken uiteindelijk

ongeveer even groot, met de DCN-stroming als een redelijk grote minderheid. De DCN-groep

kreeg echter een belangrijke spilfunctie. Toen bleek dat een van de twee stromingen, de

. Verzamelrapport over het werkstuk (=werkjaar) 1964/1965 nr. VIII voor de K.V.P.-Jongerengroepen:”Kabinetsformatie
185

1965" in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5806.
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radicalen of de CDU-richting, het onderspit moest delven, zorgde de groep DCN’ers er in eerste

instantie voor dat in december 1967 de tot de anti-radicale stroming behorende voorzitter

Harry Gielen moest vertrekken, waarna ze in maart 1968 er voor zorgde dat de radicalen op

het jongerencongres werden ‘weggestemd’.
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Fig. 8 Oproep van de KVPJG-kring Limburg (1968).

Hoofdstuk 4
Een experiment dat gedoemd was te mislukken? 
(1968-1974)
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Hoofdstuk 4
Een experiment dat gedoemd was te mislukken? 
(1968-1974) 

De Limburgse KVP-jongeren waren na het vertrek van de radicalen een stimulerende factor in

een hernieuwd vertrouwen in de KVPJG. De groep die in de voorgaande periode tot de anti-

radicalen hoorde verstuurde een oproep aan alle leden van de KVPJG om het vertrouwen niet

te verliezen en om nieuwe leden te werven. Binnen het dagelijks bestuur van de KVP werd na

het afzetten van Harry Gielen al gedacht aan een orde op zaken stellen bij de

jongerenorganisatie. Zo dacht men aan het opnieuw invoeren van het instituut van de

jongerencommissaris.  In juni 1968 vond echter een gesprek plaats tussen Schmelzer en de186

nieuwe voorzitter van de jongeren, Jac. Stienen. De laatste had zijn best gedaan om het

vertrouwen van het dagelijks bestuur te herstellen. ‘Benadrukt is met name de vrijheid van

meningsuiting in solidariteit; het dragen van dezelfde clubdas’, zo liet Schmelzer na de

bespreking aan het Dagelijks Bestuur weten.  Ook gaf Stienen een paar maanden later aan187

het dagelijks bestuur te kennen dat de jongeren loyaal zouden meewerken aan het christen-

democratische samenwerkingsproces.  Toch was de jongerenorganisatie formeel niet minder188

onafhankelijk geworden. Door een reorganisatie eind ‘68 werd de gegroeide

onafhankelijkheid formeel bekrachtigd en bestaande ontwikkelingen vastgelegd, zoals de

beleidsbepalende functie van het Jongerencongres. Het bestuur werd niet meer gekozen door

de bestuursraad van de KVP en werd daardoor minder afhankelijk van de KVP. Door het

rechtstreeks gekozen worden was het bestuur ook niet meer gebonden aan de kringen.189

Omdat de radicalen weg waren, was de weg naar christen-democratische samenwerking weer

open. De jongeren wilden actief deelnemen in het samenwerkingsproces tussen de ARP, CHU

en KVP. Ze waren daarvoor bereid meer risico’s te nemen. Dit werd door de top van de KVP

goedgekeurd, maar de vraag die in dit hoofdstuk aan bod komt is of dit actief deelnemen

überhaupt wel mogelijk was. 

De organisatie van de KVP-jongeren functioneerde in deze periode niet naar behoren,

vooral na ongeveer 1971. Dit heeft gevolgen gehad voor het bronnenmateriaal: voor de

periode 1969 en 1974 zijn maar 22 (zeer dunne) omslagen te vinden, waarvan het merendeel

van voor 1971 is. Van de periode ‘72-‘73 is bijna niets te vinden. Over bepaalde personen en

de verhoudingen in de top en de achterban en over de hoeveelheid leden kan ik echter door

deze lacune in het bronnenmateriaal zeer weinig tot niets vertellen. Om deze lacune zoveel

. Nota ten behoeve van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de te vervullen taken (23-1-1968), in: KDC, Archief KVP-
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Partijbureau nr. 234.

. Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur (24-6-1968), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 234.
187
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Jongerenorganisatie nr. 5888.
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mogelijk te verhelpen heb ik gebruik gemaakt van het archief van het Dagelijkse Bestuur van

de KVP en van het archief van de CHJO.

4.1 Samenwerking alleen tussen CHJO en KVPJO, “met de deur open” 

Nadat er een werkgroep van de overgebleven jongeren in de Centrale Jongeren Groep was

geïnstalleerd en de jongerenorganisatie in april-mei haar normale taken had hervat, begon de

samenwerking met de CHJO en ARJOS weer goed te lopen. Op aandringen van de CHJO werd

op 20 mei 1968 in Amersfoort een vergadering gehouden met de dagelijkse besturen van de

ARJOS en de CHJO. De voorzitter van de CH-Jongeren wilde weten hoe de drie besturen op dat

moment ten opzichte van christen-democratische samenwerking stonden en hoe die het beste

geconcretiseerd kon worden. Verder wilde hij weten hoe er gedacht werd over de uitgetreden

radicalen. Hans de Boer, voorzitter van de ARJOS, liet weten dat als het aan hem lag, het

gesprek had plaats gevonden met vier jongerengroepen, dus inclusief de PPR-jongeren. Men

had vanuit de ARJOS al een gesprek met de uitgetreden radicalen gehad, maar deze voelden

hier weinig voor. Ook de CHJO en vooral de KVPJG voelden er weinig voor te praten met de

jongeren die vooral uit de KVPJG waren gelopen. De Boer liet weten wel nog contact te willen

houden met PPR-jongeren.   De voorzitter van de ARJOS was, ondanks dat hij tot de zeer190

linkse vleugel van de ARP behoorde, een typische representant van de ‘kleine luyden’. De

Boer kwam uit een arbeidersgezin en had zichzelf via de MULO, via zelfstudie en via het

secretariaat van de Christelijke kruideniersbond opgewerkt tot voorzitter van de ARJOS. Hij

was een rechtlijnig, streng-gelovig man met een streng calvinistisch plichtsbesef. ‘Je hebt

geen recht op een bepaalde positie, je hebt een taak’, zo was zijn opvatting.  Onder zijn191

leiding was de ARJOS een andere houding aan gaan nemen tegenover de christen-

democratische samenwerking.

Dat de ARJOS een totaal andere koers was ingeslagen, bleek duidelijk op deze

vergadering. Men stond niet afwijzend tegenover de besprekingen in de ‘Groep van Achttien’,

de gespreksgroep van de KVP, ARP en CHU, maar men benadrukte tegen een fusie te zijn. Zelfs

vergaande samenwerking was voor Hans de Boer al te veel: ‘Als Tilanus zijn gang gaat, raak

ik mijn documentatiedienst kwijt, mijn wetenschappelijk bureau, enz. enz.’. Waar het bij de

ARJOS vooral om ging, was het waarmaken van een program van de drie partijen, zonder

samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het schrikbeeld van een kleurloze Nederlandse CDU

was voor de ARJOS levensgroot . In de discussie die hierop ontstond kwam men niet dichter192

bij elkaar te liggen qua standpunten. De standpunten van de CHJO en KVPJG bleken op één lijn

te liggen , maar de ARJOS lag dwars. In de hoop dat de ARJOS nog zou bijdraaien, werd193
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besloten het rapport van de ‘Groep van Achttien’ tijdens een 4de ‘Witte Hei’-conferentie

uitgebreid te bespreken.194

Voor deze conferentie, die op 1 en 2 november 1968 zou worden gehouden, werden

verschillende commissies ingesteld, samengesteld uit leden van de drie jongerenorganisaties,

met als taak het uitbrengen van een pré-advies over de vier onderwerpen die in het rapport

van de ‘Groep van Achttien’ voorkwamen. Deze onderwerpen waren: principiële

uitgangspunten, buitenlandse politiek, sociaal-economische politiek en het functioneren van

de overheid. Het feit dat drie van de vier commissies met een unaniem pré-advies konden

komen wekte bij de KVPJG de verwachting dat een vergaande samenwerking mogelijk was.195

Ook tijdens de discussies in de verschillende secties op de eerste dag waren er weinig

meningsverschillen. Zelfs over de principiële uitgangspunten kon men het eens worden. Toch

kon men na het congres niet tot een gezamenlijke verklaring komen. De ARJOS zat nog steeds

op een radicale koers: men wilde in de resolutie opgenomen zien worden dat het programma

van de ‘18’ het best verwezenlijkt kon worden met de PvdA, PPR en D’66. Hoewel de ARJOS in

grote lijnen hetzelfde dacht als de twee andere jongerenorganisaties, werd dit punt, wat in

feite een stembusakkoord was, het grootste struikelblok tijdens de besprekingen. De CHJO en

de KVPJG waren totaal tegen dit stembusakkoord en de ARJOS wilde dit punt absoluut niet

opgeven.196

De ARJOS maakte het zich in deze periode erg lastig. Er bestonden grote reserves tegen

de standpunten van vooral de KVP en de KVPJG over christen-democratische samenwerking.

Toch bleef lang het officiële standpunt dat men relatief positief stond ten opzichte van

christen-democratische samenwerking. Binnen de ARJOS zelf kwamen echter geluiden op

tegen de samenwerking. Aan het einde van de vierde ‘Witte Hei’-conferentie liet de ARJOS

weten überhaupt niet samen te kunnen werken, omdat ze gebonden was aan de uitspraken van

het ARP-convent van 25 mei 1968.  In de resolutie van die bijeenkomst van het Partijconvent197

was het samenwerkingsproces een aantal duidelijke clausules gebonden: er moest

overeenstemming zijn over uitgangspunt, program en uitvoering om samen te kunnen werken.

Omdat er tijdens de ‘Witte Hei’-conferentie geen volledige overeenstemming was bereikt,

werd vergaande samenwerking afgewezen.

De Christelijk Historische Jongerenorganisatie had al vanaf 1966, toen Jac. Huysen198

voorzitter werd van de jongerenorganisatie, een vrij ingrijpende koerswijziging ondergaan.

De jongerenorganisatie van de CHU was een meer onafhankelijke positie in gaan nemen

tegenover die partij. Er verschenen publicaties van de CHJO voor de interne en externe

. Notulen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van ARJOS, CHJO, KVPJG (20-5-1968) 1-2, in: KDC, Archief
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vernieuwingsactiviteiten, in de vorm van de brochures ‘Een poging tot heroriëntering’ en

‘Een unie nieuwe stijl’.  Al langer was dus al bekend dat de CHJO dichter bij de KVPJG lag199

dan bij de ARJOS. Een probleem vóór 1968 was echter de groep van de radicalen. Na het

uittreden van de radicalen kwamen de KVP-Jongeren ook wat betreft politiek beleid vrij dicht

bij de CHJO te liggen, die ondanks haar vernieuwingstendensen wat actuele politiek betreft

vrij gematigd was. Tijdens en na de vierde ‘Witte Hei’-conferentie werden Jac. Stienen en

Jac. Huysen het eens over nauwe samenwerking tussen de twee jongerenorganisaties. Terwijl

men elkaars congressen bezocht, besloot men de samenwerking op een aantal punten te

concentreren. De deur naar samenwerking werd begin 1969 nadrukkelijk opengehouden voor

de ARJOS. Door steeds voorstellen te blijven doen aan de ARJOS liet men in ieder geval zien

aan de buitenwereld dat de ARJOS onwelwillend was.  Niet dat men de ARJOS er buiten wilde200

laten, maar men was bereid om ook zonder de AR-jongeren de christen-democratische

samenwerking te beginnen, in de hoop dat ze alsnog mee zouden doen. Dit beleid werd ook

ten opzichte van de regio volgehouden. Er werd in het hoofdbestuur van de KVPJG een

richtlijn opgesteld over de houding ten opzichte van de CHJO en ARJOS. Deze behelsde dat de

kringen en afdelingen met beide jongerenorganisaties een vorm van samenwerking moesten

proberen aan te gaan. In het geval dat één van de twee protestantse jongerenorganisaties niet

zou willen, moest men met de andere verder gaan, waarbij naar de andere de deur open

gehouden zou moeten worden.201

Het beleid had in zoverre succes, dat ook de ARJOS bereid bleef het gesprek tussen de

drie jongerenorganisaties warm te houden. Op een driebesturengesprek op 28 januari1969

werd men het over eens dat de drie jongerenbladen samen moesten gaan werken.  Op een202

gezamenlijke vergadering op 24 juni 1969 werd besloten met de drie jongerenorganisaties een

commissie Welzijnspolitiek op te richten (dit was een van de onderwerpen in de ‘Groep van

Achttien’) . Deze organisatorische samenwerking kwam echter niet tot stand of verliep niet203

goed, o.a. doordat de ARJOS een tegenwerkende houding had. De gefrustreerde houding van

de CHJO en KVPJG ten opzichte van de ARJOS kwam tot een kookpunt toen op 8 november

1969 de ARP de samenwerking met de KVP en CHU bevroor. De ARP had dit gedaan om een

dreigende scheuring te voorkomen , maar dit werd in de KVPJG en de CHJO totaal anders204

. ‘Profiel van een christen-democratische volkspartij. De CHJO en de (nabije) toekomst’ (Aug. 1971), in: ARA, Archief
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opgevat. In een gezamenlijke verklaring veroordeelden de twee jongerenorganisaties de

houding van de ARP, die werd gezien ‘als een vertragingstechniek (..) in de zo noodzakelijke

partijvernieuwing’ . Op een bijeenkomst van de ARJOS-raad op 1 november 1969 werd de205

samenwerking openlijk afgebroken. Men sprak op die bijeenkomst uit dat in de toenmalige

verhoudingen niet gestreefd zou moeten worden naar een brede christelijke volkspartij.

Mocht de ARP toch die kant op gaan, dan zou de ARJOS het vertrouwen in die partij

opzeggen.  Voor de KVPJG en de CHJO waren de ARP en de ARJOS hun geloofwaardigheid als206

gesprekspartner aan het verspelen, alhoewel de neiging om de ARJOS af te schrijven bij de

KVPJG sterker was en bleef dan bij de CHJO.207

Na een gesprek tussen Stienen en Huysen kwamen de twee rond de jaarwisseling ‘69-

‘70 tot de overeenstemming dat er samenwerking zou moeten komen tussen de verschillende

commissies in de jongerenorganisaties.  De commissies bestudeerden bepaalde actuele208

onderwerpen die een vormende werking hadden op de deelnemers, maar wat belangrijker was

en werd, de commissies hadden een belangrijke taak in het voorbereiden en vormen van

standpunten over actuele politieke onderwerpen. De commissies hadden binnen de KVPJG op

het moment van deze afspraak tussen Stienen en Huysen eigenlijk niet zo goed

gefunctioneerd. Alleen de commissie Internationale Politiek had een wat zwaardere

betekenis, maar ook deze commissie was minder belangwekkend dan wat het begin jaren ‘60

was geweest. De samenwerking met de CHJO vormde echter een belangrijke stimulans om

weer nieuw leven te blazen in de commissies, ook omdat de commissies in de CHJO een

belangrijke beleidsbepalende taak hadden. Door de samenwerking tussen de commissies werd

deze taak overgenomen. Er ontstonden zo zes gezamenlijke commissies: de buitenlandse,

juridische en sociaal-economische commissies, die vanaf begin 1970 van start gingen. Later

kwamen daar de vernieuwde Welzijnscommissie, de Onderwijscommissie en de commissie

Evangelie en Politiek bij.209

4.2 Zware electorale verliezen in 1971: een ‘open’ federatie wordt opgericht

De Tweede-Kamerverkiezingen van 28 april 1971 waren, net zoals de voorgaande

verkiezingen van 1967, voor de KVP zeer desastreus verlopen. Deze keer verloren alle drie de

confessionele partijen: de CHU en ARP verloren beide 2 zetels, maar de KVP verloor 7 zetels en

viel daarmee terug van 42 naar 35 zetels. Het verlies werd nog erger gemaakt doordat de PvdA

. Afschrift verklaring CHJO-KVPJG (nov. 1969), in: ARA, Archief CHJO nr. 13.
205

. Haeser, ‘De lastposten in de marge tussen “ja mits” en “nee tenzij”’, 49-51.
206

. Notulen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur CHJO (Aug. 1971), in: ARA, Archief CHJO nr. 14.
207

.Een weergave van het gesprek of überhaupt een datum van het gesprek kan ik niet geven, omdat een schriftelijke
208

vastlegging van het gesprek afwezig is of verloren is gegaan. Dat er een gesprek heeft plaats gevonden, heb ik uit een brief van
C. Winters (voorzitter KVPJG) aan J. de Prieële (secr. CHJO) (20-1-1970), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr.
5855.

. Bijlage 5 bij de agenda van de Landelijke Bestuursraad van de CHJO (23-11-1970), in: ARA, Archief CHJO nr. 14.
209

59



2 zetels won en daarmee, voor het eerst sinds 1956, de grootste partij werd. De confessionele

partijen hadden samen in vergelijking met de uitslag van 1956 19 zetels verloren.210

De verkiezingsuitslag toonde voor de KVPJG aan dat de ‘halfslachtige’ samenwerking

tussen de KVP, CHU en ARP niet was aangeslagen bij de kiezers. Het hoofdbestuur wilde de

christen-democratische samenwerking, zoals die ontstaan was tussen de KVPJG en de CHJO,

krachtig versnellen. Op 4 mei 1971 sprak het hoofdbestuur in een extra vergadering zich uit

voor ‘een fusie op zo kort mogelijke termijn tussen ARJOS, CHJO en KVPJG’. Daarbij

vermeldde ze wel dat indien de ARJOS hier niet in mee wilde gaan er gestreefd moest worden

naar een fusie tussen CHJO en KVPJG. Een Christen-Democratische Volkspartij zou voor 1975

tot stand moeten zijn gekomen, maar een nieuwe Christen-Democratische

Jongerenorganisatie zou het ‘voortschrijdende’ samenwerkingsproces van de grote drie in een

progressieve richting kunnen en moeten stimuleren.211

In de CHJO werd het vernieuwingsstreven door de verkiezingsnederlaag gestimuleerd.

Er werd een commissie opgericht onder leiding van Jac. Huysen, bestaande uit leden en oud-

leden van het dagelijks bestuur van de CHJO. Deze commissie ging zich bezig houden met een

algehele politieke heroriëntatie en een nieuwe plaatsbepaling. Uiteindelijk leidde dit in

augustus 1971 tot het verschijnen van een rapport ‘Profiel van een Christen-Democratische

Volkspartij’. In dit rapport werd duidelijk het beleid neergelegd voor de CHJO en de vorming

van een federatie van christen-democratische jongerenorganisaties. Deze omslag in denken

was naast de verkiezingsnederlaag van de CHU -deze partij had bijna een kwart van het

electoraat verloren- volgens de commissie mede veroorzaakt door de slechte relatie tussen de

CHJO en de CHU. Een ‘uitsluitend gericht zijn op de CHU’ zou een te ‘frustrerende zaak’ zijn.

Volgens de commissie zou de federatie de idealen van de jongeren formuleren en ze in de

grote partijen propageren. De federatie zou een overgangsfase zijn -van maximaal twee jaar-

naar een algehele fusie.212

Het hoofdbestuur van de KVPJG en de landelijke bestuursraad van de CHJO waren

unaniem van mening dat men niet langer op de ARJOS gewacht kon worden. Op een

gezamenlijk congres zou een definitieve beslissing moeten komen over de federatievorming.

Dit congres werd gehouden op 6 en 7 november 1971 in Driebergen. De voorstellen voor een

federatievorming werd gemotiveerd met het credo dat zo alle voordelen van een hechte

samenwerking verkregen konden worden, ‘zonder de nadelen van een onherroepelijke stap of

verlies van eigen identiteit’ . Van de loop van het congres is niets bekend, maar de213

voorstellen werden door het gezamenlijke congres goedgekeurd.
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Het standpunt van de Federatie ten aanzien van partijvorming was door beide besturen

al voor de totstandkoming geformuleerd en deze spoorde met een ‘nieuwe’ ontwikkeling in

de KVP, ook gestimuleerd door de verkiezingsnederlaag. Een stroming die in opkomst was

wilde een partij met een ‘open’ grondslag, zodat ook het humanisme een plaats kreeg naast

het christendom. In deze periode werd dit vaak als een nieuwe stroming gezien, maar vooral

voor de KVPJG zijn de verschillen met voorgaande vernieuwingstendensen klein. De

KVPJO/KVPJG had vrijwel steeds een partijtype voor gestaan, waarbij de wervingskracht vanuit

het programma kwam. Daardoor zouden ook mensen met een andere grondslag voor een

zelfde programma kunnen kiezen; een ‘open’ grondslag dus. 

De verschillen binnen de KVP kwamen naar voren bij de verkiezingen van een nieuwe

partijvoorzitter. Het Dagelijks Bestuur van de KVP had een voormalige radicaal, D. Laan naar

voren gebracht als kandidaat, maar deze vond tegenstand binnen de KVP. Een groep, bekend

geworden als de ‘Amersfoortse Groep’, wilde een voorzitter die een ‘open’ partij zou

voorstaan. Deze groep was op 28 augustus 1971 opgericht door F.J.G.M. Beckers,

Couwenberg, D. de Zeeuw, P.H. van Zeil, L.P.J. de Bruijn en een aantal (ex-)KVPJG’ers: Paul

Beugels (!), Coen Winters (voorzitter), Floris de Boer (vice-voorzitter), Ton Crijnen

(redactievoorzitter Politour, voorheen Jongeren Voorop).  De Amersfoortse groep bestond214

in feite uit de gehele top van de KVPJG en de top van het Democratisch Centrum Nederland.

Op 1 november 1971 schreven o.a. Coen Winters en Dick de Zeeuw een brief aan de leden

van het Partijbestuur van de KVP.  Zoals al eerder besloten door de KVPJG, drong men in215

deze brief aan dat vóór 1975 een christen-democratische partij gevormd zou moeten worden,

met een ‘nieuwe grondslag’. Men wilde een nieuw denkmodel creëren: ten eerste zou de

nieuwe partij diegene aan moeten spreken ‘die tot nu toe buiten een confessioneel

organisatiepatroon gebleven zijn of zich daarvan afgekeerd hebben’. Daarvoor zou men naast

het christendom ook andere inspiratiebronnen moeten erkennen. Ten tweede zou de nadruk

gelegd moeten worden op het politieke program: er zou een politieke ideologie gecreëerd

moeten worden. Op 5 november week het partijbestuur van haar voordracht van D. Laan af en

droeg dit bestuur D. de Zeeuw voor als partijvoorzitter.  Coen Winters liet in zijn al216

genoemde rede voor het jongerencongres op 6 november al weten dat de KVPJG ‘duidelijk en

bewust’ gekozen had voor Dick de Zeeuw.  Op 27 november werd De Zeeuw als217

partijvoorzitter gekozen.

Ook de CHJO had -zij het in iets mindere mate- voor een ‘open’ partijtype gekozen. In

de al genoemde nota van de commissie Huysen uit augustus 1971 bracht men naar voren dat

er geen exclusief type christelijke politiek bestond. Er zou hooguit een christelijk-
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214
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geïnspireerde politiek kunnen bestaan. Hieruit vloeide volgens de commissie een principiële

openheid uit voort:

‘Het vroegere “in het isolement ligt onze kracht” dient bewust vervangen te worden door het

besef dat het isolement onze huidige zwakheid betekent.’218

De Federatie van christen-democratische jongerenorganisaties, met als voorzitter de CHJO’er

Loek Schipper, wilde dus eind 1971 een christen-democratische partijvorming met een ‘open’

grondslag. Het bestuur werd gevormd uit de besturen van de KVPJG en CHJO, die op dat

moment net herkozen werden. De eerste belangrijke taak was het vormen van federaties op

lokaal en regionaal niveau. 

4.3 Moeizaam functioneren van de Federatie

Nog voordat de Federatie tot stand gebracht kon worden, werd de subsidie van de KVP aan de

Jongerenorganisatie gedecimeerd: de subsidie werd terug gebracht van ƒ 40.500,- naar           

ƒ 10.000,-. De jongerenorganisatie zou wel voor bijvoorbeeld secretariaatswerk gebruik

kunnen maken van het bestaande apparaat van de KVP.  Binnen de KVP waren219

langzamerhand vragen opgekomen over het bestaansrecht van de jongerenorganisatie, die

steeds minder leden begon te krijgen (hoeveel minder is niet precies te zeggen), maar steeds

meer geld begon te kosten. Al in mei 1971 vroeg de toenmalige voorzitter van de KVP,

A.P.J.M.M. van der Stee, tijdens een vergadering van het DB zich openlijk af of de KVPJG als

eigen organisatie wel moest blijven bestaan.  Na discussies met de KVPJG werd220

overeengekomen dat ze met een andere taakvervulling mocht blijven bestaan, zij het met

minimum aan subsidie. Een oorzaak van de bezuiniging was echter ook de algemene

financiële malaise binnen de KVP. Er moest op een groot aantal punten enorm bezuinigd

worden; de KVPJG werd hier het slachtoffer van.

Na een langzaam begin -door de feestdagen- begon de Federatie begin 1972 te

functioneren. Al snel bleek dat het gebrek aan geld en mankracht fnuikend was voor het

functioneren van de Federatie. Een voorbeeld van het moeizame functioneren van de

Federatie was het opstarten van een Federatieblad. Rob Vermaas, redactievoorzitter van het

tijdschrift van de CHJO, was degene die dit van meet af aan gestimuleerd heeft. Op 30

augustus 1971 schreef hij nog een notitie over samenwerking met de tijdschriften van de

KVPJG en ARJOS (toen was nog niet bekend of de ARJOS deel zou nemen aan de gezamenlijke

conferentie). Hij meende dat de vorming van een federatie zou moeten leiden tot de vorming

van één federatieblad.  Omdat het blad van de KVPJG, Politour, door de bezuinigingen was221
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. Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de KVP (17-5-1971), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau
220

nr. 237.

. R. Vermaas, ‘Notitie over samenwerking Politour, Op Wiek en Stakkato’ (30-8-1971), in: ARA, Archief CHJO nr. 52.
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opgeheven, werd besloten voorlopig het blad van de CHJO, Stakkato, samen met de oude

Politour-redactie te maken en te versturen aan de KVPJG-leden.  Ondertussen was op222

aandringen van Vermaas  door het Federatiebestuur een commissie in het leven geroepen,223

die werkte aan de voorbereiding van het nieuwe blad. Er moest gewerkt worden aan

vormgeving en redactionele opzet, maar belangrijker was dat er gekeken moest worden of het

überhaupt financieel gezien mogelijk was een nieuw blad op te starten. Uiteindelijk

verscheen het blad, genaamd Tweek, zij het pas in april 1972. Door de financiële problemen

verscheen de Tweek echter zeer onregelmatig. In mei verscheen nr. 2, maar nr. 3 verscheen

pas in september. Wat een groter probleem was dat rekeningen voor het verschijnen van het

blad meestal niet betaald werden. Daarom werd in januari 1973 besloten het blad niet meer te

laten verschijnen.224

Aanvankelijk was Federatie energiek van start gegaan. Op het congres van de

Federatie van 21 en 22 april 1972 werd de een motie aangenomen, waarin gesteld werd dat

het wenselijk was dat de KVPJG en CHJO al in september van dat jaar tot een ‘algehele fusie’

zouden komen. Men deed een dringend beroep op de CHU en de KVP om de voorzitter van de

Federatie, Loek Schipper, toe te laten tot het Partijbestuur van de KVP en de Unieraad van de

CHU en als waarnemer tot de Dagelijks Besturen van beide partijen.  Daar zat een groot225

probleem voor de federatie: waar stond zij ten opzichte van de KVP en CHU? De KVP was

aanvankelijk niet geneigd Schipper toe te laten het Partijbestuur, laat staan het Dagelijks

Bestuur.  Na de motie van het Federatiecongres mocht Schipper als waarnemer deelnemen226

aan de vergaderingen van het Partijbestuur. Verder vroeg men zich bij de KVP af wat voor

financiële consequenties een fusie van beide jongerenorganisaties zou hebben.227

Ook de politieke positie van de Federatie kwam ter discussie na de val van het

kabinet-Biesheuvel in juni 1972. Bij de voorbereidingen voor de vervroegde verkiezingen

leek de CHU naar ‘rechts’ op te schuiven. Onder invloed van de behoudende

Centrumgespreksgroep verloor ex-CHJO voorzitter Jac. Huysen een verkiesbare plaats op de

kandidatenlijst. De CHJO beschouwde dit als een zware nederlaag, maar de verhouding tussen

CHJO en CHU werden pas echt beschadigd tijdens een bijeenkomst van de Unieraad van de

CHU op 30 september 1972. De CHU-Unieraad wilde voor de formatie niet kiezen voor

samenwerking met de PvdA, een standpunt van de CHJO. Het CHJO-bestuurslid J. Baarda legde

tijdens de vergadering zijn functie neer. De CHJO trok haar vertegenwoordigers terug uit het

. R. Vermaas, ‘Afscheid van Stakkato. Het federatieblad komt er aan’, in: Stakkato. Tijdschrift voor de federatie chjo-
222

kvpjg. 11 (dec. 1971) 137.

. Brief van R. Vermaas aan L. Schipper (voorzitter Federatie) (18-11-1971), in: ARA, Archief CHJO nr. 52.
223

. Brief van R. Vermaas aan L. Schipper (voorzitter Federatie) (31-1-1973), in: ARA, Archief CHJO nr. 52.
224

. Afschrift van motie van het Federatiecongres, gezonden aan de leden van het Partijbestuur van de KVP (24-4-1972), in:
225

KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 240.

. Besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de KVP (14-2-1972), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau
226

nr. 239.

. Besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de KVP (8-5-1972), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau
227

nr. 239.
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DB en de Unieraad.  Toch werd niet definitief gebroken met de CHU. Een fusie van de twee228

jongerenorganisaties kwam onder steeds grotere druk te staan. Waar zou de gefuseerde

jongerenorganisatie staan ten opzichte van de KVP en CHU? Na de gebeurtenissen in de CHU

was er binnen de KVPJG een antipathie ontstaan tegen deze partij. Volgens (in ieder geval een

deel van) de KVPJG had de CHJO moeten breken met de CHU. Ze wilde zich na een fusie zich

niet richten op de CHU, maar wist dat de gefuseerde jongerenorganisatie het niet kon maken

zich uitsluitend te richten op de KVP, omdat dat de toch al moeilijke samenwerking tussen de

drie partijen zou schaden. Door dit alles werd de fusie voor onbepaalde tijd uitgesteld en

bleef de federatieve status gehandhaafd.229

4.4 De Aktiegroep Nieuwe Partij

De ideeën die partijvoorzitter D. de Zeeuw had over een ‘open’ partij, werden in mei 1972 al

tegengewerkt door de fractievoorzitter van de KVP, mr. F. Andriessen. In Politiek Perspectief,

het studieblad van de KVP, liet hij weten dat het humanisme niet op een lijn stond met de

christelijke grondslag. Een open opstelling zou volgens Andriessen niet moeten leiden tot

‘verwatering van het ideële uitgangspunt.  De Federatie was hierover geschokt. In een230

reactie liet de KVPJG-voorzitter Wim Nuyens weten ‘enorm teleurgesteld en verontwaardigd’

te zijn. Hij vergeleek de uitspraken van de politieke leider van de KVP met het tv-optreden van

Schmelzer, dat gezorgd had voor het uittreden van de radicalen een aantal jaren terug.

Volgens hem zou de fractie niet het politieke beleid mogen bepalen.231

De KVP-jongeren waren teleurgesteld in de KVP. Na de kabinetscrisis en het vertragen

van de samenwerking tussen KVP, CHU en ARP werd deze teleurstelling alleen maar groter. Dit

leidde in december 1972 tot de oprichting van de ‘Aktiegroep Nieuwe Partij’ (ANP). Omdat

volgens de Federatie het uitgesloten was dat de samenwerking, zoals die nu bestond tussen de

drie grote partijen niet zou leiden tot een ‘wezenlijk nieuwe partij’, gingen zij ertoe over om

dwars door het partijkader en achterban van de drie christen-democratische partijen een

nieuwe volkspartij propageren.  Januari 1973 werd een politiek manifest van de ANP
232

uitgeven en verstuurd. Voor de ANP waren een aantal waarden in het politiek handelen

belangrijk:

-de solidariteit van de sterkeren met zwakkeren, nationaal en internationaal

-eerbied voor de menselijke waardigheid

-medeverantwoordelijkheid van elke staatsburger voor de ordening van de samenleving

. Opening Alg. Vergadering CHJO (19-1-1974), in:  ARA, Archief CHJO nr. 17. Ook: H. van Spanning, De Christelijk-
228

Historische Unie 376-377.

. Opening Alg. Vergadering CHJO (19-1-1974), in:  ARA, Archief CHJO nr. 17.
229

. ‘Andriessen: Humanisme niet in KVP’, in: NRC-Handelsblad (2-5-1972) 1. Artikel afkomstig uit: KDC, Archief KVP-
230

Partijbureau nr. 240.

. ‘Wij hebben voor De Zeeuw gekozen’, in: De Gelderlander (9-5-1972) z.p. Artikel afkomstig uit: KDC, Archief KVP-
231

Partijbureau nr. 240.

. Persbericht naar aanleiding van een congres van de federatie gehouden op 16-12-1972 (17-12-1972), in: ARA, Archief
232

CHJO nr. 20.

64



Fig. 9 Ondertekenaars Politiek Manifest Aktiegroep Nieuwe Partij (1973).

-streven naar harmonie in de samenleving

-de maatschappij moest gezien worden als een ‘takengemeenschap’

-het streven naar een welzijnssamenleving, waarin plaats zou zijn voor werkelijke ontplooiing

van het individu en voor een menswaardig bestaan.  233

Verder moest de nieuwe partij progressief zijn en ‘open’ van karakter. Niet veel anders dan

voorgaande vernieuwingsbewegingen, maar volgens de ANP kwam dat omdat ze niet aan de

voet, maar van bovenaf waren gestart en uitgewerkt.  Het nieuwe van de ANP was dat ze de234

vernieuwingsbeweging vanuit de achterban op wilde starten, om zo op een democratische

wijze een nieuwe volkspartij te creëren. De jongeren gebruikten hun contacten met

bijvoorbeeld de Amersfoortse groep en het Democratisch Centrum Nederland om een lijst

van ondertekenaars op te kunnen stellen.235

De actie van de jongeren was aanvankelijk een succes te noemen. Terwijl men in de

Federatie gemikt had op honderd ondertekenaars, werden dit er zeker 170. Tekenend voor de

verhoudingen was dat het grootste deel van de ondertekenaars uit de CHU en KVP of uit de

KVPJG en CHJO afkomstig was. Van de 170 ondertekenaars was er een afkomstig uit de ARP. 

Een aantal wat zwaardere namen stond op de lijst, zoals de DCN’ers S.W. Couwenberg en

F.G.J.M. Beckers, en K.P. Bloema, hoofdbestuurslid van D’66, maar de ondertekenaars waren

. ‘Politiek manifest van de Aktiegroep Nieuwe Partij’ (jan 1973), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 241. Ook:
233

‘aktiegroep nieuwe partij streeft naar open democratische partij’ (10-1-1973) [persbericht anp], in: ARA, Archief CHJO nr. 20.

. ‘Politiek manifest van de Aktiegroep Nieuwe Partij’ (jan 1973), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 241.
234

. Besluitenlijst van de vergadering van de Federatie van christen-democratische jongerenorganisaties (21-12-1972), in:
235

ARA, Archief CHJO nr. 20.
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Fig. 10 Tineke de Graaf

vooral actief op regionaal of lokaal niveau.  Vier van de ondertekenaars (allen CHJO- en236

KVPJG-leden, overigens) waren lid geweest van de belangrijkste gespreksgroep tussen de KVP,

CHU en ARP, de Contactraad. Ook kreeg de groep al snel contacten met de KVP, die vrij

positief stond ten opzichte van het politiek manifest van de ANP. Er werd een kerngroep

binnen de ANP opgericht, waar F.G.J.M. Beckers secretaris van werd, maar ook een PPR-

jongere, Ton van Ruiten (ex-KVPJG).   Toch had de oprichting van de ANP niet het effect dat237

de jongeren beoogden. De actiegroep was dan wel een eigen leven gaan leiden, maar binnen

de ARP en CHU werd ze absoluut niet geaccepteerd. Beiden gaven te weten dat een nieuw op

te richten partij een christelijk uitgangspunt moest hebben. Het feit dat de KVP positief had

gereageerd op het manifest en dat vier leden van de Contactraad het manifest ondertekend

hadden wekte antipathie op bij de ARP en CHU.  Dit had tot gevolg238

dat de christen-democratische samenwerkingsproces eerder

gehinderd werd door de actiegroep. Eind 1973 hief de actiegroep

zichzelf op.

4.5 Einde van de Federatie en van de KVPJG

Terwijl de top van de KVPJG druk bezig was met het opzetten van de

ANP, hield men zich amper bezig met de ‘gewone’ activiteiten van de

jongerenorganisatie. In feite was er al vanaf 1971 kritiek vanuit de

achterban dat er geen communicatie bestond tussen de top en de

achterban . Ook vanuit de commissies kwam er klachten. Volgens239

de voorzitter van de commissie Internationale Politiek, Henk van Hooft, kwam de commissie

door het ‘zwakke bestuur’ in het luchtledige terecht. In een brief aan de leden van zijn

commissie schreef hij begin 1973 dat de commissie maar eigenhandig activiteiten moest gaan

ontplooien.  Ook financieel waren er vrij grote problemen. Omdat de KVPJG op 1 februari240

1973 haar rekening aan de federatie niet kon betalen (ze was de federatie nog zeker ƒ 5.000,-

schuldig) , werd aan de KVP om subsidie gevraagd. Door de penningmeester van de KVP,241

G.Ph. Brokx, werd hier echter negatief op geantwoord. Ten eerste zat de KVP op dat moment

zelf nog steeds in financiële problemen, maar belangrijker was dat volgens Brokx de KVP

formeel geen binding had en daarom überhaupt niet gemachtigd geld van de KVP ter

. Lijst van ondertekenaars Politiek Manifest (18-1-1973), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 241.
236

. De kerngroep bestond april 1973 uit: Jac. Huysen, P. Zelissen, E. Bleumink, K.P. Bloema, C. van Gulyk, A.A.J. Crijnen,
237

A. Verdijk, A. van Ruiten, P. Claessen, T. de Graaf (penningmeesteres) en F.G.J.M. Beckers (secretaris), in: KDC, Archief-
Partijbureau nr. 3652.

. Verkuil, Een positieve grondhouding, 126.
238

. J. Moeskops, ‘Bedankt, Coen’, in: Stakkato 11 (1971) 140.
239

. Brief van H. van Hooft aan de leden van de commissie Internationale Politiek (1-2-1973), in: KDC, Archief KVP-
240

Jongerenorganisatie nr. 6210.

. Financieel overzicht Federatie KVPJG-CHJO (1-2-1973), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 5915. Deze
241

gehele omslag gaat over de financiële problemen van de KVPJG.
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beschikking te stellen aan de Federatie.  Het ledental van de KVPJG was inmiddels gedaald242

tot ongeveer 650 leden.

Dit alles leidde ertoe dat men in de jongerenorganisatie werd gedacht over

veranderingen in de organisatie. Door de vrouwelijke secretaris, Tineke de Graaf, werd een

aantal stellingen op papier gezet over de toekomst van de KVPJG. Zij dacht er aan om de

jongerenorganisatie om te vormen tot een soort ‘agency’ binnen de KVP met een flexibele

structuur en een minimum aan organisatie. Er zou een jongeren-actiegroep opgericht moeten

worden ter grootte van 10 à 12 personen, die op basis van activiteiten bijeen zou moeten

komen, in plaats van de organisatie zelf.  De KVPJG was ondertussen in een impasse geraakt.243

De Federatie had geen ledenblad meer, er waren geen activiteiten, en ook de KVPJG vertoonde

geen teken van leven meer. Archiefmateriaal over deze periode is dan ook nagenoeg afwezig. 

Ook politiek gezien werd de Federatie en de ANP volledig door de feiten achterhaald,

toen op 23 juni 1973 door de partijraden van de drie partijen een samenwerkingsresolutie

werd aangenomen, waarin voor het eerst over een Christen-Democratisch Appèl (CDA)

gesproken werd.  Na de goedkeuring van de resolutie was het federatieve CDA geboren.244

Daarmee kwam de Christen-Democratische Jongeren Appèl (CDJA) in zicht. Januari 1974

werd definitief duidelijk dat de federatie haar functie verloren had. In een ontwerpverklaring

liet het Dagelijks Bestuur van de CHJO weten dat het niet wenselijk was de Federatie tot een

CDJA om te vormen, omdat de ARJOS hier niet aan deel nam.  Op 29 januari vergaderden245

beide DB’s over de Federatie. Men kwam tijdens die vergadering tot de conclusie dat de

Federatie haar rol als voortrekker had verloren. De jongerenorganisaties moesten zich

aanpassen aan het groeimodel zoals dat in de samenwerkingsresoluties was aanvaard; voor

een verdere begeleiding van het CDA was de Federatie geen geschikt middel. Daarom werd de

Federatie omgevormd tot een overlegstructuur tussen de DB’s van de KVPJG en CHJO, waarbij

de afzonderlijke Federatieorganen werden opgeheven.  In maart besloot de KVPJG dat zelfs246

een regelmatig overleg met de CHJO afgewezen moest worden. Een regelmatig overleg tussen

alleen de CHJO en KVPJG zou afbreuk doen aan het idee van het CDA en zou waarschijnlijk

‘spoedige resultaten van het overleg met de ARJOS betreffende samenwerking in het kader van

het CDA’ in de weg staan.247

Nu de Federatie opgeheven was, waren beide jongerenorganisaties er op uit de

betrekkingen met de ‘senioren’ te normaliseren. Er was na een reorganisatie een soort bestuur

. Brief van G.Ph. Brokx (penningmeester KVP) aan W. Nuyens (voorz. KVPJG) (16-2-1973), in: KDC, Archief KVP-
242

Partijbureau nr. 241.

. Een aantal stellingen van Tineke de Graaf (persoonlijk) in verband met de toekomst van de KVPJG (11-1-1973), in: KDC,
243

Archief KVP-Jongerenorganisatie nr. 6210.

. Meer informatie over de totstandkoming van de samenwerkingsresolutie: Ten Napel, ‘Een eigen weg’ 215-219 en Verkuil,
244

een positieve grondhouding 127-131.

. Notulen van de Algemene Vergadering van de CHJO (19-1-1974), in: ARA, Archief CHJO nr. 17.
245

. Over de Federatie CHJO/KVPJG (29-1-1974), in: ARA, Archief CHJO nr. 17.
246

. Brief van Tineke de Graaf (secr. KVPJG) aan Chris van Gulyk (voorz. CHJO) (10-4-1974), in: ARA, Archief CHJO nr.
247

17.
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binnen de KVPJG opgericht in de vorm van ‘coördinatoren’ van activiteiten in de regio, waarin

vooral de landelijk coördinator Wil van Zeeland actief was. (over de reorganisatie zelf is niets

te vinden) Vanuit het coördinatoren-bestuur probeerde men subsidie los te krijgen bij de KVP,

omdat de KVPJG en CHJO in een snel tempo aan het leeglopen waren. In een toekomstig CDJA

zou de ARJOS zwaar oververtegenwoordigd zijn, zo liet men aan de KVP weten. De KVPJG was

van plan zo’n 1500 leden te werven.  Voor bovenstaande argumenten bleek de KVP
248

gevoelig. Het dagelijks bestuur van de KVP ging akkoord met het voorstel van Wil van

Zeeland en gaf -in fases- een subsidie van ƒ 15.000,- aan de jongerenorganisatie. Wil van

Zeeland werd voor de KVP financieel verantwoordelijke voor de KVPJG.249

De verrassing bij de KVP was daardoor erg groot, toen een Algemene

Ledenvergadering op 5 oktober 1974 besloot om de KVPJG als landelijke organisatie op te

heffen.  Wil van Zeeland had de ledenvergadering georganiseerd, met als doel te250

discussiëren over de toekomst van de KVPJG en de te veranderen taakomschrijving, maar op

de ‘algemene’ ledenvergadering waren maar 33 betalende leden aanwezig (het ledental was

gedaald tot ongeveer 400).  De teleurstelling van Van Zeeland was dermate groot, dat hij de251

gebruikelijke rede (die hij voorbereid had) niet uitsprak. In zijn openingswoord bracht hij in

zijn teleurstelling meteen het opheffen van de KVPJG ter sprake. In de discussie die daarop

volgde manifesteerden zich drie groepen: voorstanders van een uitbouw van de

jongerenorganisatie zoals in het rapport van Wil van Zeeland gesteld was, voorstanders van

een opheffing van de jongerenorganisatie en de oprichting van een nieuwe christen-

democratische jongerenorganisatie en een groep die voor totale opheffing was. Beide laatste

groepen vonden het merkwaardig dat, in een tijd dat het CDA steeds dichterbij kwam, leden te

gaan werven voor een KVP-jongerenorganisatie.  Tineke de Graaf en Eric Lunter waren252

pertinent tegen een motie die aansloot bij de mening van de laatste twee groepen en

weigerden verantwoordelijkheid voor deze beslissing.   De resolutie over de opheffing van253

de KVPJG werd met 19 tegen 11 stemmen (3 onthoudingen) aangenomen.  Ondanks dat er254

door de KVP vraagtekens gesteld werden bij de opheffing  en de beslissing tot opheffing255

beslist discutabel te noemen was (maar een klein deel van de leden was op de

. Subsidie jongeren. Advies aan DB (stuk 74-61) en financiële begroting KVPJG (22-3-1974), in: KDC, Archief KVP-
248

Partijbureau nr. 243.

. Brief van G.Ph Brokx (penningmeester KVP) en H.A.H.  Gribnau (directeur partijbureau) aan Wil van Zeeland (24-6-
249

1974), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 244.

. Resoluties van de algemene vergadering van de KVPJG, in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 244.
250

. Brief van E.H.B.M. Lunter aan H.A.H. Gribnau (partijbureau KVP) (4-11-1974), in: KDC, Archief KVP-
251

Jongerenorganisatie nr. 5915.

. Verslag van de algemene ledenvergadering van de KVPJG (5-10-1974), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr.
252

5915.

. Brief van E.H.B.M. Lunter aan H.A.H. Gribnau (partijbureau KVP) (4-11-1974), in: KDC, Archief KVP-
253

Jongerenorganisatie nr. 5915.

. Brief van de KVPJG aan het Partijbestuur van de KVP (31-10-1974), in: KDC, Archief KVP-Jongerenorganisatie nr.
254

5749.

. Brief van het DB van de KVP aan de KVP-Jongeren (18-10-1974), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 244.
255
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ledenvergadering aanwezig), was de opheffing definitief. Er werd een werkgroep opgericht

binnen de KVP, zonder verantwoordelijkheid, maar de KVPJG bestond niet meer.

4.6 Conclusie

De KVP-jongeren hadden deze periode positiever gestaan ten opzichte van christen-

democratische samenwerking dan in de radicale periode. Men probeerde het christen-

democratische samenwerkingsproces te stimuleren, achtereenvolgens bij de besprekingen in

de ‘Groep van Achttien’ en in de Contactraad. De KVPJG en de CHJO waren in deze periode

naar elkaar toe gegroeid. Beide jongerenorganisaties namen tegenover een christen-

democratische samengaan langzamerhand een andere houding aan dan de ARP, CHU en KVP.

Ze wilden dat deze partijen snel zouden samengaan, eventueel zonder de ARP. Ook de ARJOS

wilde koste wat kost haar zelfstandigheid bewaren (terwijl ze politiek gezien niet eens zo ver

van beide jongerenorganisaties af lag); hierin was ze zelfs extremer dan de ARP. De KVPJG en

de CHJO hadden, na alle ‘Witte-Hei’-conferenties en andere mislukte pogingen om samen te

werken, geen zin meer om op één van de drie te wachten. Ze wilden het proces van

samengaan zonder de ARJOS opstarten, zodat de ARJOS gedwongen zou zijn uiteindelijk mee

te gaan.

De reden dat beide jongerenorganisaties geneigd waren autonoom het christen-

democratisch samenwerkingsproces op te starten, was dat ze alle twee een meer

onafhankelijke koers waren gaan varen. Na de reorganisatie kon de KVPJG politiek gezien vrij

onafhankelijk van de KVP handelen en ze deed dit ook. De CHJO had helemaal een omslag

meegemaakt onder haar voorzitter Jac. Huysen. Ze was progressiever gaan denken en bevond

zich binnen de CHU aan de linkerkant, totdat uiteindelijk de spanningen binnen de CHU zo

opgelopen waren dat de CHJO haar contacten met de CHU min of meer opzegde. Beide

jongerenorganisaties waren teleurgesteld in de loop van de samenwerking tussen de KVP, CHU

en ARP en wilden zo snel mogelijk fuseren.

Na de federatievorming bleven de ideeën over politieke vernieuwing bestaan, omdat

men binnen de KVPJG op dezelfde lijn zat met de CHJO. De ideeën over politieke vernieuwing

waren ondanks de woelige periode van de jaren ‘67 en ‘68 niet veel veranderd. Wat wel

veranderd was, was dat de jongeren zelf in de KVP probeerden gestalte te geven aan de

politieke vernieuwing. Dit zorgde ervoor dat de KVPJG vaak aan de basis van dissidente

stromingen binnen de KVP stond, iets waar in de bestaande literatuur amper op gelet is. Zo

wordt de gehele Amersfoortse Groep in het werk van Ten Napel vermeld, zonder de te

vermelden dat de helft van die groep KVP-jongeren waren.  De relatie tussen de Aktiegroep256

Nieuwe Partij en de federatie KVPJG/CHJO wordt door Verkuil in zijn werk over de

geschiedenis van het CDA weer niet opgemerkt.  De top van de KVPJG had behoorlijk wat257

contacten met vernieuwingsgezinde stromingen. Samen met het in de KVP teleurgestelde

. Ten Napel, ‘Een eigen weg’, 187.
256

. Verkuil, Een positieve grondhouding, 126.
257
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Democratisch Centrum Nederland en andere vernieuwingsgezinde personen in diverse

partijen probeerden de KVP-jongeren vanuit de achterban een actiegroep op te richten om een

andere manier van christen-democratische samenwerking te presenteren. De

vernieuwingspogingen hadden weinig effect; de effecten waren eerder averechts te noemen.

Door de gebeurtenissen achterhaald werd de Aktiegroep Nieuwe Partij al na minder dan een

jaar na de oprichting opgeheven.

Eind 1971 waren de jongeren van de KVPJG en CHJO zonder de anti-revolutionaire

jongeren een federatie aan gegaan. Deze federatie had het, ondanks de goede bedoelingen,

niet gered. Er zijn nogal een aantal factoren te noemen die een succes van de federatie tegen

werkten. Een factor is het enorme geldgebrek bij de KVPJG en KVP, waardoor er geen geld

was voor activiteiten en de organisatie als zodanig niet goed functioneerde. De kabinetscrisis

en de spanning die de nieuwe verkiezingen met zich meebrachten speelden ook een rol. Het

feit dat de ARJOS niet meedeed in de federatie zorgde er verder voor dat dit

samenwerkingsverband niet echt serieus werd genomen door de ‘senioren’, in ieder geval niet

als een toekomstige christen-democratische jongerenorganisatie. Wat acceptatie door de KVP

betreft zal het ook niet geholpen hebben dat de voorzitter van de federatie een CHJO’er was.

De belangrijkste oorzaak van het mislukken van de federatie ligt echter dieper.

Jongerenorganisaties verbinden zich altijd aan één partij. De federatie had zich min of meer

aan een christen-democratische volkspartij verbonden die nog niet bestond en werd daardoor

door geen van de christen-democratische partijen geaccepteerd. De federatie kwam daardoor

in een soort niemandsland terecht en raakte in een isolement. Een samengaan, op een moment

dat de ‘senioren’ nog niet eens een federatie waren aangegaan, was überhaupt niet mogelijk

geweest. Het was een experiment dat gedoemd was te mislukken.
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Conclusie
Het onmogelijke volwassen worden

Christen-Democratie

De ideeën die bij de jongerenorganisatie van de KVP over samenwerking met de ARP en CHU

en de protestantse jongerenorganisaties ontstonden, verschilden in de eerste helft van haar

geschiedenis in lichte mate van die binnen de KVP zelf. Christen-democratische

samenwerking paste voor de jongeren vooral in hun streven naar programmatische

vernieuwing. In de literatuur worden de pogingen van de jongeren vrij vaak genoemd, maar

weinig is gekeken naar de motieven van die samenwerking. Een belangrijk motief uit de

beginperiode was de angst voor het communisme, de angst voor het ‘rode front’. Door samen

te werken met de protestantse jongerenorganisaties zou een ‘christelijk front’ opgetrokken

kunnen worden. Dit motief is in de literatuur over de totstandkoming van het CDA niet

genoemd. De jongeren wilden door de vorming van een christen-democratische partij de

katholieke ‘eenheid’ ontstijgen. Die te vormen partij zou op basis van haar programma de

kiezers moeten trekken, omdat er in een CDU geen rechtstreekse band zou zijn tussen de

kerkelijke groeperingen en partij via het geloof. Een belangrijke invloed op de inhoud van de

christen-democratische gedachte voor de jongerenorganisatie is de Rotterdamse

staatsrechtgeleerde S.W. Couwenberg geweest, vooral doordat hij de christen-democratische

gedachte koppelde aan het streven van de jongeren naar programmatische vernieuwing. Ook

Romme, de ex-fractievoorzitter van de KVP, heeft een sterk stimulerende rol gehad. Vanaf

1959 tot en met 1965 probeerde hij de christen-democratische jongerenorganisaties samen te

laten werken, waarbij hij het idee van de vorming van één christen-democratische

jongerenorganisatie naar voren bracht. Verder speelden electorale motieven onder de

jongeren ook een grote rol, zelfs voordat de KVP haar leden en kiezers begon te verliezen. De

noodzaak van een eenheid van de katholieken werd door de jongeren niet meer gezien.

Couwenberg benadrukte dat, doordat het katholieke volksdeel volledig was geëmancipeerd en

geaccepteerd, de noodzaak van katholieke vereniging niet meer aanwezig was. Deze laatste

verklaring is door Ten Napel in zijn proefschrift als te eenvoudig is bestempeld. Zoals we

hierboven zien is de verklaring toch wel belangrijk. In een KVP-vergadering in 1960

verklaarde Piet van Engelen het verlangen naar samengaan ‘in het psychologische element,

dat bij ons kader en onze kiezers het gevoel bestaat dat wij bereikt hebben wat wij bereiken

konden en nu niet verder kunnen. Dat geeft een gevoel van onbevredigdheid’ . Hier komen258

het electorale motief tot christen-democratische samenwerking en het motief van het einde

van de katholieke emancipatie bijeen.

De basis waarop de wil tot samengaan bij de jongeren was gestoeld, zorgde er na 1965

voor dat de christen-democratische partijvorming niet meer als een einddoel gezien werd.

Omdat de jongeren de nadruk legden op programmatische vernieuwing, verschoof de CDU-

. Kort verslag van de vergadering van het Partijbestuur (8-4-1960), in: KDC, Archief KVP-Partijbureau nr. 160.
258
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gedachte naar een openstellen van de KVP voor iedereen die haar programma zou

onderschrijven. Als er een christen-democratische partij zou komen, zou die voor de meeste

jongeren uiteindelijk een soort open volkspartij moeten worden. Deze omslag leidde er toe

dat in de periode 1966-1968 de samenwerking werd opgezegd. Toen na het vertrek van een

deel van de jongeren de samenwerking weer werd opgepikt, was de KVPJG echter niet van het

streven voor programmatische vernieuwing afgeweken. De christen-democratische

samenwerking bleef vooral bestaan, doordat de relatie met de Christelijk-Historische

jongeren zeer goed was. Na 1966 kwam de CHJO onder invloed van Jac. Huysen (vanaf toen

was hij voorzitter) op een vernieuwende koers te liggen, die op ongeveer dezelfde lijn lag als

de KVPJG. Beide jongerenorganisaties wilden een christen-democratische partij, maar een die

openstond voor iedereen die het programma zou onderschrijven. Ze wilden daarom dat er

binnen die partij ook ruimte zou zijn voor mensen met een humanistische achtergrond. De

pogingen die de twee jongerenorganisaties waagden om het christen-democratisch

samenwerkingsproces een bepaalde richting op te sturen, zijn tot nu toe in de bestaande

literatuur amper aan bod gekomen. Toch lukte het de KVPJG en de CHJO beter om samen te

werken dan in voorgaande periodes. 

Het curieuze is dat de samenwerking tussen de jongerenorganisaties voor 1965 in de

literatuur relatief meer aan bod is gekomen dan de periode er na, maar dat de samenwerking

voor 1965 helemaal niet zo goed verliep. Tussen de drie organisaties bestonden zeer veel

‘cultuurverschillen’, iets wat zich uitte in bijvoorbeeld de taakomschrijving van de

organisatie of de wijze waarop men het begrip ‘christen-democratie’ invulde. Zo wilde de

KVP-jongerenorganisatie veel meer dan de ARJOS en FCHJG de christen-democratische

partijvorming stimuleren en beïnvloeden, en werden de KVP-jongeren door hun ‘senioren’

daarin meer vrij gelaten. Belangrijk waren ook de verschillen in interpretatie van het begrip

christen-democratie. Vooral anti-revolutionaire jongeren, die bijbelvast waren en het begrip

christen-democratie sterk met het geloof verbonden, stonden op dit punt recht tegenover de

KVP-jongeren. Begin jaren ‘60 bestonden er bovendien binnen de ARJOS en FCHJG nog redelijk

veel anti-papistische elementen. De acties van de KVP-jongeren werden daardoor de gehele

tijd door de protestante jongerenorganisaties met argwaan bekeken: het katholieke

machtsdenken lag bij een christen-democratisch samengaan om de hoek.

Een andere complicerende factor in het samenwerkingsproces was het feit dat het een

samenwerking betrof tussen drie verschillende organisaties, die elk intern ook weer

meningsverschillen hadden en alle drie afhankelijk waren van de partij aan wie ze zich

verbonden. Zo was de ene periode de ARJOS meer geneigd tot samenwerken en de andere

periode de FCHJG en later de CHJO. De ene keer bestond er onenigheid tussen de ‘anti’s’ en de

CH-jongeren, de andere keer tussen de katholieke jongeren en de Christelijk-Historische

jongeren of de anti-revolutionaire jongeren. Aangezien het christen-democratisch

samenwerkingsproces alleen maar plaats kon vinden als alle drie de partijen deelnamen,

ondervond het samenwerkingsproces hierdoor enorm veel problemen door. De voortgang van

72



de samenwerking was min of meer afhankelijk van druk van buitenaf. Deze bevindingen zijn

ook toe te passen op het samenwerkingsproces tussen de KVP, ARP en CHU. In het werk van

R.S. Zwart wordt gesteld dat er al een toenadering tussen deze drie partijen plaats vond,

voordat de electorale afkalving van de partijen begon. Het electorale motief voor christen-

democratische partijvorming en samengaan moet daarom volgens hem in ieder geval

genuanceerd worden: er moest eerst een toenadering tussen de drie partijen zijn, voordat men

de noodzaak van samengaan zag. Deze stelling kan echter op verschillende punten

aangevallen worden. Ten eerste verbonden de katholieken ook in de periode voordat men

kiezers begon te verliezen electorale motieven aan christen-democratische samenwerking. Dit

is een positief electoraal motief te noemen, omdat het om uitbreiding ging in plaats van

behoud. Ten tweede waren er ondanks de wil tot samenwerken zoveel verschillen tussen de

organisaties, dat langdurige samenwerking amper mogelijk was, laat staan samengaan. Zo

werd het positief-electorale motief voor samenwerking door de protestanten gezien als

typisch katholiek machtsdenken. Ruwweg gesteld begon men pas nadat men grote

hoeveelheden stemmen verloor meer te kijken naar elkaars overeenkomsten, waardoor men

naar elkaar toe groeide. De stelling van R.S. Zwart kan dus omgedraaid worden: Pas na

negatieve electorale druk van buitenaf kon er een toenadering plaats vinden.

De aard en functie van de KVP-jongerenorganisatie

Om te verklaren hoe en waarom de jongerenorganisatie van de KVP het christen-democratisch

samenwerkingsproces aanpakte, is het nodig te kijken naar de ontwikkelingen in de aard en

functie van de jongerenorganisatie. Vooral de relatie met de ‘senioren’, de KVP is hier

belangrijk. De hang naar programmatische vernieuwing valt voor een deel te verklaren in de

aard van de KVP-jongerenorganisatie. Deze bestond door haar gehele geschiedenis heen voor

het grootste deel uit het midden- en hoger kader , iets wat in het algemeen overeenkomt met259

andere politieke jongerenorganisaties.  Door deze samenstelling werd de260

jongerenorganisatie vaak gezien als een ‘elitair discussiegroepje’ en was de relatie met die

jeugdstandsorganisaties niet goed. De relatie met de standsorganisaties was in de katholieke

politiek echter zeer belangrijk. Vanuit de KVP werd de jongerenorganisatie gezien als een

vertegenwoordiger van de jongeren, maar men zag het liefste dat de jongerenorganisaties een

forum werd van de jeugdstandsorganisaties, die vooral electoraal gezien interessanter waren.

De Katholieke Arbeiders Jeugd en de andere jeugdstandsorganisaties eisten ieder een plaats

in de KVPJO. Hiermee werd het streven naar programmatische vernieuwing, waarbij de

banden met de standsorganisaties gebroken zouden moeten worden, een streven naar

autonomie en zelfstandigheid. Deze band tussen de slechte relatie met de

Jeugdstandsorganisaties en het streven naar programmatische vernieuwing van de

. Janss., ‘Resultaat van een onderzoek naar de KVP-Jongeren’, 19.
259

. E. Bos, M. de Groot e.a., ‘Achter de deuren van politieke jongerenorganisaties’ (Amsterdam 1995) 21, 34.  Ook: W. kox,
260

‘Jeugd, religie en politiek: een literatuuronderzoek naar het toetreden van jongeren tot maatschappelijke groeperingen’ 121.

73



jongerenorganisatie is in de bestaande literatuur nog niet gezien. Het christen-democratisch

samenwerkingsproces was een middel om aan de katholieke eenheid te ontsnappen.

Een andere functie die de jongerenorganisatie voor de KVP had, was de politieke

vorming van de jeugd. Deze politieke vorming had een propagandistische waarde en ze had

waarde voor de doorstroming van nieuw politiek kader. In de geschiedenis van de KVP-

jongerenorganisatie is een grote spanning te zien tussen deze bovenstaande functie en de wil

van de -politiek en maatschappelijk geëngageerde- jongeren om een eigen mening te vormen

en deze te uiten. Deze spanning werd nog eens versterkt doordat de jongerenorganisaties

financieel afhankelijk was van de KVP. Nadat binnen de KVP duidelijk werd dat haar

jongerenorganisatie op voet van oorlog stond met de jeugdstandsorganisaties, werd de KVPJO

opgeheven en geïntegreerd in de KVP zelf. In deze periode begon de jongerenorganisatie

samen te werken met de ARJOS en FCHJG. Het is dan ook niet voor niets dat de pogingen van

de KVPJG om een langdurige samenwerking op gang te zetten in deze eerste periode vanuit de

protestante kant gezien werden als een poging de macht van de KVP te vergroten.

Langzamerhand begonnen de jongeren zich weer meer onafhankelijk op te stellen,

waarbij de politieke vorming meer naar de achtergrond verdween. Toen de KVP-jongeren

ontevreden werden over de voortgang van het christen-democratisch samenwerkingsproces,

schrokken ze er niet voor terug een afwijkende mening over de toekomst van de KVP te

vertolken. De jongeren wilden een soort pressiegroep zijn, die de KVP in een bepaalde

richting zou kunnen stimuleren. Gezien de omvang, samenstelling en plaats van de

jongerenorganisatie binnen de KVP was dit niet verwonderlijk. Het onafhankelijk willen zijn

was een vorm van ‘volwassen worden’ van de jongerorganisatie als politieke organisatie.

Voor de KVP had deze zelfstandige standpuntbepaling van de jongerenorganisatie echter

helemaal geen functie of nut. Op momenten dat de jongerenorganisatie zich te onafhankelijk

gedroeg of bijvoorbeeld plaatsen op eiste in de Tweede Kamer, greep de KVP in. Dit ingrijpen

werd vanaf 1966 echter minder. Na de commotie rond het afzetten van Harry Gielen in

december 1967 en het vertrek van de radicalen uit de jongerenorganisatie werd weer een

reorganisatie doorgevoerd, maar deze gaf zelfs meer zelfstandigheid aan de

jongerenorganisatie. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met die van de Amerikaanse

historicus J.C. Kennedy ; de politieke leiders van de KVP wilden de jeugd niet van zich261

vervreemden en waren sneller geneigd de teugels te laten vieren ten opzichte van hun

achterban. Het streven een ‘pressiegroep’ te willen zijn zorgde ook intern voor problemen. Er

ontstonden verschillende groeperingen binnen de KVP-jongerenorganisatie, die ieder binnen

de organisatie de meerderheid probeerde te krijgen. 

De jongeren waren niet in staat deze vergrote zelfstandigheid om te zetten in politiek

resultaat. Ze wilden het christen-democratisch samenwerkingsproces sturen in de richting van

een ‘open’ partij, waarbij de nadruk bijna geheel op het politieke programma zou komen te

liggen. De KVP-jongeren richtten daarom al voordat de KVP, ARP en CHU dit hadden gedaan

. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, (o.a.) 190-192.
261
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samen met de CHJO een federatie van christen-democratische jongerenorganisaties op. Samen

vernieuwingsgezinden binnen de KVP, zoals leden van de Amersfoortse groep en het

Democratisch Centrum Nederland en vernieuwingsgezinden uit de CHU probeerde de

federatie politieke druk uit te oefenen, maar faalde hierin. De jongerenorganisatie bleef

afhankelijk van de KVP, vooral qua toestroom van leden en -belangrijker- wat betreft de

financiën. Vanaf 1971 werd door de KVP de geldstroom drastisch verminderd, waardoor de

mogelijkheden tot politieke actie danig verminderd werden. Belangrijker was dat de

jongerenorganisatie ook letterlijk niet volwassen kon worden. Door de maximum-

leeftijdsgrens van 30 jaar moesten voorzitters (die vaak wat ouder waren) meestal na een paar

jaar al weg, waardoor juist die personen die het meeste invloed en contacten hadden bereikt

de jongerenorganisatie moesten verlaten. De jongeren hadden, door hun relatief jonge leeftijd

en geïsoleerde positie en door hun afhankelijkheid van de KVP, geen macht om het politieke

proces in een door hun gewenste richting om te buigen. Ze waren daardoor steeds gedwongen

terug te vallen op hun oorspronkelijke functie ten opzichte van de KVP: politieke vorming. Op

het laatste moment dat dit terugvallen aan de orde kwam, tijdens het jongerencongres in

1974, waren de jongeren zo gefrustreerd over de onmacht van de organisatie dat ze de

jongerenorganisatie ophieven. 
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Archivalia

Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen

KVP-Jongerenorganisatie

(Archief van de jongerenorganisatie van de Katholieke Volkspartij)
Inventarisnummers:
5757-5773 Stukken betreffende jongerencongressen. (1960-1971)
5776 Stukken betreffende het gezamenlijke congres met de

Christelijk-Historische Jongerenorganisatie. (1971)
5790 Stukken betreffende vergaderingen van de

Jongerenbestuursraad. (1955-1959)
5799 Stukken betreffende de besprekingen tussen het

jongerenbestuur en het dagelijks bestuur van de partij. (1954-
1960)

5801-5809 Stukken betreffende vergaderingen van de Centrale Jongeren
Groep. (1960-1968)

5811 Correspondentie tussen de leden van de Centrale Jongeren
Groep onderling. (1967-1968)

5812-5814 Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur van de
jongerengroepen. (1969-1971)

5855 Brieven van de KVPJG. Alfabetisch op naam. Doorslagen.
(1970)

5888 Interim-rapport inzake herstructurering van de
Jongerenorganisatie. (1968)

5890 Rapport “KVP Jongeren; doelstellingen en structuur” van Wil
van Zeeland, landelijk coördinator van de KVPJG. (1974)

5915 Stukken betreffende de slechte financiële situatie en pogingen
hierin verbeteringen te brengen. (1970-1974)

5961-5969 Stukken betreffende de Nederlandse Equipe, het Christen
Democratisch Jongeren Centrum (CDJC). (1955, 1959-1965)

5983 Stukken betreffende de werkgroep Christen-Democratische
Samenwerking. (1964-1966)

6020-6023 Stukken betreffende de commissie Buitenland. (1955-1971)
6057 Stukken betreffende vergaderingen van de coördinatoren van de

kringen. (1974)
6112-6114 Stukken betreffende de Nationale Anti-Revolutionaire Jongeren

Organisatie (ARJOS). (1955-1959, 1961-1969)
6116-6118 Stukken betreffende de Christelijk-Historische

Jongerenorganisatie (CHJO), tot 1965 Federatie van Christelijk-
Historische Jongerengroepen (FCHJG) geheten. (1955-1957,
1961-1969, 1976-1978)

6131 Stukken betreffende de Katholieke Arbeidersjeugd in
Nederland (KAJ) te Utrecht. (o.a. 1951-1968)

6134 Stukken betreffende onderhandelingen met de katholieke
jongeren-standsorganisaties. (1956-1957).
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6202-6206 Stukken betreffende de redactie van Jongeren Voorop. (1963-
1967)

6210 Stukken betreffende de Federatie van Christen-Democratische
Jongerenorganisaties KVPJG-CHJO. (1972-1973)

KVP-Partijbureau

(Archief van het Partijbureau van de Katholieke Volkspartij)
Inventarisnummers:
160 Stukken betreffende vergaderingen van het Partijbestuur. (1959)
222-244 Stukken betreffende vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

(1956-1974)
3652 Stukken betreffende de Aktiegroep Nieuwe Partij. (1973)
4144 Stukken betreffende het Democratisch Centrum Nederland

(DCN) en de partijvernieuwing van de KVP. (1966-1972)
4145 Stukken betreffende de problemen rond de groep Radicalen

binnen de partij en hun uittreden naar aanleiding van die
problemen. (1968)

4148 Stukken betreffende de politieke samenwerking met de
protestants-christelijke partijen en de mogelijke vorming van
een Christen-Democratische Unie. (1955-1959, 1968, 1973)

4149 Nota’s inzake partijvernieuwing en de mogelijkheden tot
samenwerking van de confessionele partijen. (1965-1971)

Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag

Archief CHJO

(Archieven van de Federatie van Christelijk-Historische Jongerengemeenschappen (FCHJG)
en van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie)
Inventarisnummers:
13-15 Dossiers “Dagelijks Bestuur”, houdende notulen en vergaderstukken.

(1969-1971)
16 Afschriften van notulen van vergaderingen. (1960-1970)
17 Correspondentie. (1971-1975)
20 Dossiers “Actiegroep Nieuwe Partij”. (1972)
21 Stukken betreffende de algemene vergadering van 1971.
22 Stukken betreffende voorstellen tot de vorming van een Federatie van

Jonge Christen-Democraten uit de KVP, AR en CHU. (1971)
48 Stukken betreffende het jubileumboek wegens de viering van het 35-

jarig bestaan van de organisatie. (1964)
51 Losse correspondentie. (1968-1972)
52 Correspondentie met de redactie en administratie van het tijdschrift

“Stakkato”. (1969-1972)
130 Circulaires en doorslagen van uitgaande brieven, “verzamelde

correspondentie”. (1960-1965)

77



Overig bronnenmateriaal

Mondelinge bronnen

Interview op geluidsband tussen Jan Peet en Cor Kleisterlee, 21-8-1986.
KDC, ‘geluidsbanden houdende opnamen van interviews van Jan Peet in het kader van het onderzoek in het kader van

het project “katholieke Arbeiders Jeugdbeweging” ’ nr. 5922.

Interview met Gerard Woertman, 30-12-1998.

Interview met Piet Smink, 13-3-1999.

Partijperiodieken

De Opmars 1946-1959

Jongeren Voorop 1959-1968

Politour 1968-1970

Stakkato 1971

Tweek 1972

Op Wiek 1959-1965

De Jonge Nederlander 1960-1965

Periodieken uit het knipselarchief van het KDC en verschillende andere archieven

Hét. Forum rond Christen-Democratische Unie 

Jeugdecho

NRC-Handelsblad

De Volkskrant

KVP ‘67

De Stem

Het Limburgs Dagblad

De Tijd

Het Brabants Dagblad

De Gelderlander Pers

Gedrukte bronnen

H.G. Cloudt, T.H. Westerwoudt, ‘Denken over partijvernieuwing. Een bundeling van
documenten en beschouwingen over de partijvernieuwing; in het bijzonder over de
gedachten in de KVP en de andere christelijke partijen.’ (Den Haag 1967). 

S.W. Couwenberg, De strijd tussen progressiviteit en conservatisme : sociologische en
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J.E.A. Martens: Johan

J. Meulemeesters: Jan

H.  Metaal: Henk

G. Meuwese: Gerard

H. Meyer: Han 

C.  Mouwen: Chris

J. Niesten: Jan

W. Nuyens: Wim

F. Ossewold: Frans

H. Paping: Herman

P.L.M. Pex: Peter

H.  Prinsen: Hans

J. Purnot: Jos

A. Reinders: Alex

J.  Reynen: Jan

T. Rietveld: Tony

P.H.M. Rondagh: Bèr 

Mej. A.M.E.A. van Rooij: Annemarie

C. Roskam: Clemens

A.Q.C. van Ruiten: Ton

J . van Sante: Johan

J. Sars: John

J. Schleypen: Jo

T. Schlüter: Ton

P.  Schneider: Paul 

P.  Schnolte: Piet

Mej. R. Schoenmakers: Ria

H. Slomp: Hans

F. Slijkermans: Fred

J. Smeele: Jan

P.  Smink: Piet

C.  Spil: Cor

H. Stalpers: Honoré

F. Steijvers: Frans

J.J.W. Stienen: Jac (Jacques)

P.  Teunissen: Paul

G.H. Tholen: Gerard

J.  Tonnaer: Jacques

J.J.M. Vaessen: Jean

J. Verhagen: Jac (Jacques)

B.  Visbeek: Bob

E. Wagemakers: Ed 

B. Wamelink: Bert

J. van der Werf: Jan

Th. E. Westerterp: Tjerk 

B. v.d. Ven: Bert

E.  Verwoert: Eef

W.  Westendorp: Willem

Th.  E.  Westerterp: Tjerk

Mej.  M. (Dusseldorp-)Weyermars:

Mieke

H.  Wiggers: Hans

M. Winters: Michiel

C. Winters: Coen

G. Woertman: Gerard

A. van der Zee: Arie

Mej. D. Zeelissen: Diny

P. Zelissen: Piet

W.  Zondag: Wim 

J.  Van Zonneveld: Jan

J. Zuurbier: Jac (Jacques)




