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1 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS waren daar, ondanks hun samenwerking in
Europees verband, aanvankelijk nog niet rijp

1. Inkiding voor. Dit veranderde na de val van het kabinet
Het Christen-Democratisch Appel  (CDA) ont- Cals,  in november 1966, en de dramatische
stond op 11 oktober 1980 uit de samensmelting verkiezingsnederlaag van de KVP in 1967. DezeI

/ van drie politieke bewegingen; die van de anti- gebeurtenissen gaven de definitieve impuls voor
revolutionairen (ARP), die van de christelijk- de besprekingen die, dertien jaar later, in de
historischen (CHU) en die van de rooms-katho- oprichting van het Christen-Democratisch
lieken (KVP),’  Het eenwordingsproces van de Appel  resulteerden De KVP heeft daarbij regel-

/ drie groeperingen is weleens een “martelgang matig geprobeerd tempoversnellingen aan te
zonder weerga”’ genoemd. Dit is overdreven, brengen en schroomde niet ARP en CHU onder
maar moeilijk ging het wel, ook hier ter plaatse. druk te zetten met het dreigement, zich des-
“In Gouda is met pijn en moeite het CDA van noods alleen als een nieuwe christen-democrati-
de grond gekomen.“3, volgens een direct erbij sche  partij te zullen presenteren.’ Het was voor-
betrokkene. In dit artikel gaan wij daar nader op al de ARP die het tempo laag hield, omdat zij
in. Wij volgen, voor zover de bronnen dat mo- argwaan had tegen het KVP-idee van een open
gelijk maken, daarbij de gangen van de afdeling christelijke partij, waarbij, naast het christen-
van de KVP en van de kiesverenigingen van de dom, ook het humanisme als inspiratiebron zou
ARP en de CHU in Gouda.4  Uiteindelijk kwa- worden erkend. De CHU had op haar beurt weer
men deze drie partijen op plaatselijk niveau op moeite met een ARP, die de exclusieve rechten
29 september 1980 tot overeenstemming. op de evangelische radicaliteit claimde. Verder

konden de katholieken, met hun zonniger mens-
2. Veranderende omstandigheden beeld, moeilijk overweg met het gepreek van de
Ongeveer in het midden van de jaren zestig protestanten over zonde en Bijbel, Bij de KVP
verloren de drie christelijk geïnspireerde politie- leek het organisatorische vraagstuk belangrijker,
ke bewegingen, KVP, ARP en CHU, de absolu- dan het ideologische. ‘* Dit is in grote lijnen het
te meerderheid in de Tweede Kamer, waarover landelijk kader waarbinnen de plaatselijke ont-
zij sinds 1918 hadden beschikt. De KVP en de wikkelingen zich voltrokken.
CHU zagen tussen 1963 en 1972 hun zeteltal
met ongeveer de helft teruglopen. Vergeleken 3.  Losse contacten
met de tijd daarvoor ontstond zo een andere In Gouda behaalden de confessionelen, bij de
politiek-maatschappelijke context. Processen gemeenteraadsverkiezingen in 1966, een goed
die doorgaans aangeduid worden met ontzui- resultaat. Samen, inclusief de SGP, kregen de
ling, ontideologisering, secularisatie, deconfes- vier partijen dertien van de negenentwintig
sionalisering en ontkerkelijking droegen bij tot zetels. Dit was slechts een gering verlies ten
een groeiende individualisering van de samenle- opzichte van het beste resultaat van na de Twee-
ving.5  Van ingrijpende betekenis daarbij waren de Wereldoorlog, dat van 1946. De drie protes-
vooral de gebeurtenissen, die plaatsvonden in de tantse partijen (ARP, CHU en SGP) hadden
katholieke gemeenschap. Onder invloed van het toen een gezamenlijke lijst en behaalden zeven
Tweede Vaticaans Concilie ( 1962- 1965) ont- zetels en de KVP zes. De confessionele partijen
stond er voor katholieke christenen ruimte voor hadden toen met elkaar in Gouda de absolute
eigen interpretatie en eigen verantwoordelijk- meerderheid; dertien van de vijfentwintig zetels,
beid.  De katholieken in Nederland maakten daar In 1966 was er, vergeleken met twintig jaar
volop gebruik van, zowel op religieus, als op daarvoor, slechts sprake van een geringe achter-
maatschappelijk en politiek terrein.6  Eén van de uitgang.
gevolgen daarvan was dat de KVP in de jaren Op landelijk niveau begon het officiële
zestig bijna 300000 leden verloor en in 1969 gesprek over de mogelijkheid en de wenselijk-
ineengeschrompeld was tot een partij met min- heid van een gezamenlijke formulering van de
der dan 100000 leden7 Van de drie grote con- grondslagen van christelijke politiek in 1967. In
fessionele partijen’ had de KVP dan ook het Gouda werd toen de noodzaak, om gezamenlijk
meeste belang bij een fusie. De drie partijen als katholieken en protestanten op te treden, nog
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niet door veel leden van de betrokken partijen In het begin van de jaren zeventig had men daar
gevoeld. Er waren wel afspraken gemaakt om bewust voor gekozen, om een goede wisselwer-
contacten te onderhouden, maar van warme king tussen bestuur en fractie te krijgen. Bij
gevoelens ten opzichte van elkaar, of van el- ARP en CHU waren de verantwoordelijkheden
kaars partijen, was geen sprake. Zo was volgens van bestuur en fractie duidelijk gescheiden. De
een mededeling van J,Th.  Imholz (KVP), in een ARP vond dat zowel de fractie, als het bestuur,
gezamenlijke vergadering van de afdelingsbe- alleen dan optimaal in hun “werkingsgebied”
sturen van de drie partijen op 15 december konden functioneren, als men “onder ons” was.
1975, al in 1963 afgesproken, dat de besturen en Het CHU-bestuur bemoeide zich in principe
de fracties van tijd tot tijd met elkaar zouden liever niet met de aangelegenheden van de
overleggen. In de praktijk was daar blijkbaar fractie. Er was bij deze kiesvereniging geen
niets van terecht gekomen. In het notulenboek binding tussen bestuur en fractie.
van de CHU-kiesvereniging staat, in een verslag - In de tweede plaats was er een praktisch be-
van een bestuursvergadering in oktober 1967, zwaar. De ARP/CHU-fractie had een gezamen-
dat voorzitter G. van Leijenhorst had deelgeno- lijk beraad met de SGP-fractie en dat kon niet
men aan een plaatselijk overleg, waarbij infor-

(

abrupt worden beëindigd. Achteraf bleek dit
meel de CDU-gedachte werd benaderd en dat probleem gemakkelijk op te lossen. Al op 20
dit gesprek geen resultaten had opgeleverd. december 1976 werden KVP, ARP en CHU het1

Het afdelingsbestuur van de KVP was van

!

erover eens, dat er ook na de gemeenteraadsver-
mening dat de toenadering tussen de drie plaat- kiezingen van 1978, die zij met een gemeen-
selijke partijen te traag verliep en zocht het schappelijke lijst wilden ingaan, met de SGP

I
hoger op. De afdeling van de KVP richtte zich zou kunnen worden samengewerkt.
in een brief van 25 maart 1975 rechtstreeks tot - In de derde plaats waren er politiek-inhoude-
de CHU-fractie in de Tweede Kamer en in een lijke bezwaren, zo schreef de secretaris van de

I
brief van 22 november 1975 tot het landelijk ARP/CHU-fractie, W.  van den Bos, in een
bestuur van de ARP, om met de meeste klem “door omstandigheden” vertraagd verzonden

1

erop aan te dringen alles te doen “wat in uw brief van 27 augustus 1976 aan de besturen, als
vermogen ligt het CDA definitief gestalte te antwoord op hun brief van april. Er was enkele
geven”. Het zal in die tijd zijn geweest, dat de keren gezamenlijk overleg met de KVP-fractie

!
CHU-kiesvereniging besloot om mee te werken geweest, maar dit had niet altijd een gemeen-
aan de totstandkoming van het CDA in Gouda. schappelijke stellingname tot gevolg gehad.
“Dit besluit is genomen op een vergadering die

l

Hier tegenover kan worden gesteld, dat me-
door slechts weinigen werd bezocht en waar de vrouw B.W. Jansen-Marsman tijdens een KVP-
heer [H.K,J,] Beernink een inleiding heeft ge- bestuursvergadering opmerkte, dat tijdens een
houden over de noodzaak en wenselijkheid van

I

gemeenschappelijk fractieberaad op 1 december
het totstandkomen van het CDA. (...) De heer 1976 was gebleken, dat men het over het ge-
Beernink heeft krachtig gepleit voor medewer- meentelijk beleid wèl eens was. De KVP-fractie

l
king, ondanks aarzelingen op een aantal punten. stelde bij die gelegenheid voor om zes keer per
Toen is kort daarna de knoop definitief doorge- jaar gemeenschappelijk te vergaderen, maar de
hakt.” l1 ARP/CHU-fractie was alleen bereid om een

l
Toen uiteindelijk op 4 februari 1976, door volgende vergadering vast te leggen.

de plaatselijke besturen, werd besloten bij de De ARP/CHU-fractie reageerde dus terug-
I fracties aan te dringen op regelmatig onderling houdend op het verzoek van de gezamenlijke
I
5

overleg, bleek dit niet zo gemakkelijk te verwe- besturen tot frequenter contact met de KVP-

‘1 zenlijken. De uitvoering van dit besluit vergde fractie. In het overleg van de besturen werd
veel tijd, want het gezamenlijk schrijven aan de later, op 28 februari 1977, uitvoerig van gedach-

I fracties werd pas twee maanden later, op 6 april, ten gewisseld over de opvattingen van de
verzonden. Er waren overigens nog andere ARP/CHU-fractie. “Om op één lijn te komen

!
obstakels om het voorgestelde in praktijk te met de KVP zal nog veel moeten veranderen in
brengen. de opstelling van de hierbij betrokken raadsle-
- In de eerste plaats was er een verschil in cul-

I

den. Anders is de samenwerking bij voorbaat tot
tuur tussen enerzijds de KVP-fractie en ander- mislukking gedoemd. Wel wordt onderschre-
zijds,  de sinds 1970 bestaande, gezamenlijke ven, dat deze zaak zo gevoelig is omdat ze sterk

I

ARP/CHU-fractie. Bij de KVP werd het fractie- in de personele sfeer ligt.“, schreef J.W,  Bikker
beraad, behalve door de eerste opvolgers, ook in het verslag.
bijgewoond door bestuursleden en door leden

I
van de ledenraad. Er bestond dus bij de katho-
lieken een nauwe band tussen bestuur en fractie.
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4. Het overlegorgaan (december 1976 - febrw de negenentwintig zetels, hebben gekregen, als
ari 1978) het gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn
Partijpolitieke ontwikkelingen op landelijk geweest.
niveau maakten het desondanks noodzakelijk, De commissie die zich moest bezighouden
dat de plaatselijke besturen frequenter overleg’ met het ontwerpen van een reglement voor een
met elkaar pleegden. In 1976 vergaderden zij plaatselijke CDA-verband werkte voortvarend
minstens vier keer en tijdens de laatste vergade- en slaagde erin voor de geplande datum van 6
ring, op 8 december, werd besloten de contacten juni 1977 de concept-tekst klaar te hebben.
te formaliseren. Er werd een overlegorgaan in Waar men niet uitkwam, artikel 17 van het
het leven geroepen, dat was samengesteld uit de reglement, liet de commissie rusten tot na de
dagelijkse besturen, van de drie verenigingen. verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het over-
De drie voorzitters vormden samen het dagelijks legorgaan van de besturen zou zich hier dan zelf
bestuur van het overlegorgaan. Afwisselend over buigen. In de volgende paragraaf komt dit ’
waren de partijen gastpartij, wat,inhield  dat de aan de orde. Toen men daar uit was ontwierp \
partij, die aan de beurt was, voor vergaderruim- een werkgroep bestaande uit J.G. Potharst
te zorgde, de leiding van de bijeenkomst had en (KVP), G. Miedema (ARP) en W.J.  Deetman
de verslaglegging verzorgde. Het overlegorgaan (CHU) de tekst van het CDA-beleidsprogramma
bestond uit acht personen. Namens de KVP 1978-1982.
waren dat J.J. Feit Zoet, voorzitter, A.J. Tukker,
secretaris en M.Rietveld,, penningmeester. Na- 5. De toetssteen (artikel 17)
mens de ARP H.C. Couprie, voorzitter, A.D. In artikel 17 van het Reglement voor het CDA-
Sinnema-Noorland, secretaris (later opgevolgd verband Goùda zou worden vastgelegd hoe de
door T.C. Makkinga-van Loon) en A.,  Joling, verdeling van de plaatsen op de kandidatenlijst
penningmeester. Van de CHU voorzitter over de denominaties zou zijn. Naast de leden,
N.L.W. Lambregtse en J.W. Bikker, die zowel van KVP, ARP en CHU waren er in Gouda ook
secretaris als penningmeester was. Reeds op 20 ongeveer veertig rechtstreekse CDA-leden. \
december 1976 begon men met de werkzaambe- Deze zogenaamde~‘vierde  poot’ was bedoeld als
den, Ter vergadering werd een intentieverkla- een uitnodiging aan buitenstaanders om vanuit
ring opgesteld, die door de drie partijen aan hun hun eigen bezieling aan de nieuwe partij mee te
leden zou wordend  voorgelegd. De besturen doen. Door deze mogelijkheid hoopte, met
verklaarden zich bereid te komen tot: \ name de KVP, vele van de aan de PPR en D’66
- de oprichting van een gezamenlijk campag- verloren leden terug te winnen. De problematiek

neteam om in~Gouda  de Tweede Kamerver- van artikel 17 was ,een  zeer gevoelige en het
kiezingen in 1977 voor het CDA te organi- zoeken naar een redelijke oplossing werd be-
s e r e n , moeilijkt door de verdeling van de functies van

- de vorming van een federatief verband van lijsttrekker, eventuele~eerste  en tweede wethou-
de drie partijen vóór de gemeenteraadsver- der en fractievoorzitter over de drie partijen. De
kiezingen in 1978 en posities van de volgende personen waren hierbij

- het opstellen van een gezamenlijke‘kandida- in het ,geding:  P.~ Binee (ARP) wethouder en
tenlijst  voor de gemeenteraadsverkiezingen loco-burgemeester, A.J.M. Houdijk  (KVP)
in 1978. wethouder, mevrouw B.W. Jansen-Marsman

In feite werd, zo bleek later, niet meer gezegd, voorzitter van de KVP-fractie en W.J. Deetman
dan dat men samenwerking voorstond. Het was (CHU) voorzitter van de gecombineerde
nog lang niet zover dat van een Gouds CDA ARP/CHU-fractie.
gesproken kon worden. De ARP wilde, conform De uitgangspositie, bij het overleg van de bestu-
wat inhet  landelijke draaiboek12  1976-1977 van ren op 7 juni 1977, was de volgende., ARP en
deze partij stond, een onderscheid maken tussen CHU, die tijdens de raadsverkiezingen van 1970
de activiteiten van het CDA en die van de plaat- en 1974 met één lijst uitkwamen, beschouwden
selijke partijen. De CHU was alleen voor een, zichzelf als één blok. Op grond van de stemver-
gezamenlijke lijst, als er programmatische over- houdingen bij de vorige verkiezingen, die van
eenstemming was bereikt. Toch werd in de 1974, eisten zij de plaatsen 1,3,5,7,9,  enz.. De
dagelijkse praktijk goed samengewerkt, Het KVP wilde uitgaan van de drie partijen afzon-
Goudse CDA-campagneteam voor de verkiezin- derlijk.  Hun getalsterkte moest dan worden
gen van de Tweede Kamer stond onder leiding afgeleid van de uitslag van de verkiezingen voor
van P.J.M. Thomeer (KVP). Het resultaat van de~provinciale Staten in 1974, De katholieken
die verkiezingen was bevredigend, want omge- maakten daarom aanspraak op de plaatsen 1,4,
rekend in raadszetels zouden de drie partijen 5, 8 en 9. De KVP noemde den  achtste plaats
çreliik  bliiven. Het CDA zou in Gouda acht van “een winzetel”. d.w.z. een zetel waarvan niet \
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vaststond dat het CDA die bij de verkiezingen dit punt het been stijf hielden, ging het mis. Op
in 1978 zou binnenhalen. Uitgaande van een, verzoek van de KVP werd de op 17 oktober
aanhang ~van  I 10% van de leden, vonden 1977 geplande vergadering opgeschort.
ARP/CHU een  KVP ,eerst  dat de rechtstreekse
leden in Gouda recht hadden op plaats 10, maar 6. Ophieuw  beginnen (november 1977)
dit werd al spoedig veranderd in plaats 9 van de Gedurende de besprekingen hadden de onder-
lijst. Als zich geen geschikte CDA-er zou aan- handelaars van ARP en CHU regelmatig terug-
dienen, dan zou die plaats toevallen aan de gekoppeld naar bestuur, fractie en leden. De
KVP. ARP en CHU \vonden  dat “zuiver om KVP-onderhandelaars hadden dit nagelaten en
electorale redenen de voorkeur uit moet gaan toen de KVP-ledenraad de ARP/CHU-reactie op
naar een CDA-lijstaanvoerder uit AR/CHU-  \ de zes voorstehen  van de KVP van 19 septem-
kring” (lees: P.Binee). De protestanten zouden ber kreeg voorgelegd, stemde de ledenraad die
dan in het algemeen waarschijnlijk eerder ge- \ weg en moesten de onderhandelingen worden
neigd zijn hun stem uit te brengen op de gecom- overgedaan. De KVP liet per schrijven van 3
bineerde lijst. Politiek van belang was ook, dat ‘november weten, dat zij alle ,tòezeggingen  liet
de SGP-fractie in de nieuwe gemeenteraad meer vallen. Toen bleek ook, dat de KVP zich nog
bereid zou zijn haar stemgedrag op dat van het steeds \ niet’  wilde neerleggen bij het uitgangs-
CDA af te stemmen, als daar een duidelijk p.c.- punt dat ARP en CHU één combinatie waren.,
geluid te onderkennen zou zijn. H.E.J. Boon, de ’ Omdat de KVP zich in iedere fase van de onder-
fractievoorzitter van de SGP, had wat dit betreft handelingen bereid had getoond met de ARP en
bij,de  laatste begrotingsbehandeling al een schot ‘CHU mee te gaan, zij het dat ze wel steeds
voor de boeg gegeven.

Na het zomerreces van1977 werd erop het
wisselgeld vroegen; hadden ARP en CHU aan-
genomen, dat de KVP dit punt had geaccep-

scherpst van de snede onderhandeld. Om mis- teerd.
verstanden te voorkomen werden de voorstellen Het uitgangspunt van de getalsverhoudingen
en de reacties daarop, vanaf oktober op papier, \ kwam nu ook weer ter discussie. De KVP wilde
ingediend. Tot dan toe hadden de ARP/CHU- uitgaan van,, wat zij noemde, “de feitelijke
voorstellen de KVP ook steeds schriftelijk be- situatie van dit moment”. In de raad was de
reikt. De voorstellen van de KVP werden even- onderlinge verhouding als volgt: KVP 4, ARP 2,
wel in het overlegorgaan altijd mondeling naar CHU 2, terwijl, de KVP en de ARP/CHU elk
voren gebracht, wat dan vaak niet voldoende een wethouder hadden en die van de protestant-
duidelijk in de, volgens H.C. Couprie, “soms se combinatie tevens loco-burgemeester was.
zeer vage vergaderverslagen” werd vastgelegd. Als dit het uitgangspunt zou zijn, dan was de
De standpunten verhardden en de partijen kwa- KVP de grootste van de drie partijen. Vertaald
men niet dichter bij elkaar. ,Er was zelfs een naar de kandidatenlijst van het CDA zou dit
reële kans dat het stuk zou lopen. Een belangrijk volgens de KVP betekenen: 1 KVP, 2 ARP, 3
knelpunt was bijvoorbeeld de toedeling van de KVP, 4 CHU, 5 KVP, 6 ARP, 7 KVP, 8 CHU,
eventuele eerste wethouderszetel. ARP en CHU enz., Met de rechtstreekse leden werd in dit
meenden te moeten vasthouden aan de toedeling technisch lijstvoorstel geen rekening gehouden.
daarvan aan P. Binee, Het loco-burgemeester- Ook voor de ARP en CHU gold “de feitelij-
schap was gekoppeld aan zijn persoon en hij ke situatie van dit moment”. Uit de berekening
kon bogen op een lange ervaring en een grote die H.C. Couprie;,  de voorzitter van de ARP
bekendheid. De KVP verwachtte op dit punt een maakte, in zijn interne discussiestuk d.d. 7-1 l-
concessie van de protestanten., Die hadden dans 77, bleek dat de KVP, naar rato van het~bij  de
immers het lijsttrekkerschap en de daaraan raadsverkiezingen in 1974 behaalde aantal
gekoppelde de plaatsen 1,3,5  en 7 op de kandi- stemmen, niet de grootste’was.  Den  KVP kreeg
datenlijst. De KVP bracht in het geding dat haar toen 3013 stemmen of 3,8 zetels en de combina-
achterban zich ook in het CDA zou moeten \ tie ARP/CHU  3257 stemmen of 4,2 zetelsDit
kunnen herkennen en dat het daarom noodzake- werd ook wel aangeduid met 4- en 4-1- zetels.
lijk was, dat er een “evenwaardigheid van Als men uitging van het ledenbestand en vol-
functies” tussen de partijen zou zijn. De KVP gens Couprie was dat de enig beschikbare en
claimde derhalve de eerst wethouderszetels, bruikbare verdeelsleutel,, als men de driedeling
Wat waarschijnlijk meespeelde was ,dat  hun wilde, dan was de KVP ook niet de,grootste:  de
kandidaat, A.M.J. Houdijk, in tegenstelling tot \ KVP had 210 leden, de ARP 235 en de CHU
P. Binee, geen mogelijkheid had om naar een 70., De toepassing van het uitgangspunt “de \
andere baan uit te wijken, ,als hij geen wethou- feitelijke situatie van dit moment” werkte, in
der zou worden. :Toen  ARP en CHU in hun beide gevallen dusniet  in het voordeel van de
reactie, die de KVP op 10 oktober bereikte, op KVP. Bovendien voelden ARP en CHU er niets
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voor om hun onderling gegroeide samenwer- meenteraad van Rotterdam. Hem was de rol.van
king te verbreken en in te ruilen voor een onze- bemiddelaar toegedacht en hij zou een bindend
kere en lang niet door iedereen begeerde federa; voorstel doen, als de partijen er zelf niet uitkwa-~
tic,  Op de achtergrond speelde  bij de protestan- men. Van de ARP waren zes personen aanwe-
ten ook mee, wat wel genoemd Werd,  “de in- zig, van de KVP vijf en van de CHU twee. De \
braak in de KVP van mevrouw Jansen in ARP was ontvangende partij en mevrouw T.C.~
1974”. Zij was niet-katholiek en had zich in het Makkinga-van Loon maakte een uitvoerig ver-
genoemde jaar via voorkeurstemmen eerrplaats
in de raad veroverd13.

slag van de bijeenkomst. Aan het eind van de
Op het moment van de vergadering constateerde de gespreksleider, dat

onderhandelingen was zij fractievoorzitter van er één CDA-lijst kon komen, dat ARP en CHU
de KVP en het was dus,  mogelijk, dat zij fractie- als één combinatie konden worden beschouwd;
voorzitter van het CDA zou worden. dat de zetelverdeling tussenr.k.  en p.c.  plaats

\ De onderhandelingen waren in een kritiek moest vinden op basis van gelijkwaardigheid,
stadium gekomen. Dit verontrustte Couprie zo dat het aanbeveling verdiende te streven naar
zeer, dat hij op 24 november naar de pen greep een lijsttrekker uit p.c-kring,  dat het niet door-
en op persoonlijke titel~een  vertrouwelijk stuk gaan van het CDA in Gouda omdat men het niet
van twaalf pagina’s voor de bestuur+ en raads- eens zou zijn over de wethouders een kwalijke
leden van zijn antirevolutionaire kiesvereniging zaak zou zijn, dat men voor de verkiezingen
schreef. Hij zette alles voor de finale bespreking geen uitspraken moest doenover eerste en twee-
van 2 december nog ‘eens op een rij ‘en  stelde de wethouder maar dat men dat aan de,  nieuwe
o.a. de vraag “of de opstelling van de AR en fractie moest overlaten. \ \
CHU als christen-democratische partijen t.o.v. Op 20 december 1977, precies een jaar nadat
de KVP, als andere christen-democratische de onderhandelingen daadwerkelijk ‘waren be-
partij, tot nu toe wel redelijk is te noemen.” Het gonnen, rondde het overlegorgaan de besprekin-
zou hem spijten als ARP en CHU niet alles gen af. Uit een voor intern gebruik bestemd
zouden doen om te voorkomen dat de onderhan- verslag, dat de KVP van deze vergadering
delingen stukliepen. Het tekenen van de verkla- maakte, weten wij, dat beide partijen enigszins
ring van 20 december 1976 mocht niet als een teleurgesteld de bijeenkomst met J.H. Christi-
lichtvaardige handeling worden beschouwd: aanse hebben verlaten. De KVP-onderhande-
“Hebben wij ons als christen-democraten wel laars hadden; volgens M. Rietveld, het gevoel
voldoende gerealiseerd, dat wij eertijds vrij wil- dat zij met lege handen naar huis waren gegaan.
lig een intentieverklaring hebben getekend, die H.C, Couprie, van de ARP, was teleurgesteld
meer is dan alleen maar een formaliteit om de over twee zaken te weten “het niet terugvinden
onderhandelingen te kunnen starten, doch dat van de identiteit” en “de strikte gelijkwaardig-
deze de fundamentele bereidheid vooropstelt beid”. Ogenschijnlijk is het laatste verrassend,
van beide partijen om elkaar als gelijkwaardige \ maar het vertolkte wel de gevoelens zoals die
partners tegemoet te treden en om over en weer binnen de ARP leefden. Het preludeerde op de
concessies te doen.” Met het ruimhartige optre- meningsverschillen die‘ nog zouden volgen,
den van de voorzitter hadden andere bestuursle- voordat de fusiebesprekingen waren afgerond
den van de ARP moeite. Hij deed volgens hen
in 1977 wel eens te ver gaande concessies en
werd dan teruggefloten, zo kan men lezen in het
verslag van de AR-bestuursvergadering van 9
juni 1980.

(zie 1,9  en 10). Op 20 december werd het over-
legorgaan het uiteindelijk toch eens. Over de
toedeling van de plaatsen op de gezamenlijke
kandidatenlijst kwam men, voor wat betreft de
verkiesbaar geachte plaatsen, tot de ,volgende
conclusie: l‘ARP/CHU,  2 KVP, 3 ARP/CHU,  4

7. De beslissing (december 1977)
Er was afgesproken dat de dagelijkse besturen
van KVP, ARP en CHU op 2 december 1977
een gezamenlijke vergadèring in de Christelijke
Land- en Tuinbouwschool aan de Sportlaan
zouden hebben. Van el.ke  partij werden ook
raadsleden uitgenodigd en dan zou het probleem
betreffende artikel 17 van het reglement, indien
enigszins mogelijk, worden opgelost. Als onaf-
hankelijk gespreksleider was prof. dr. J.H.
Christiaanse14, hoogleraar aan de Erasmusuni-
versiteit te Rotterdam aangezocht. Hij was
fractievoorzitter van de CDA-fractie in de ge-
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KVP, 5 KVP, 6 ARP/CHU,  7 ‘ARP/CHU, 8
KVP, 9 CDA, 10~  KVP. De discussie over de
verdeling van de eventuele wethoudersposten
werd aarxde fractie overgelaten. Er deden zich
daarbij drie mogelijkheden voor Als de CDA-
fractie geen wethouder zou leveren zou de keu-
ze varrde fractievoorzitter aan de fractie worden
overgelaten, in samenspraak met de besturen _
Bij één wethouder zou de fractie uitmaken wie
dat zou worden en het voorzitterschap van de
fractie zou dan toevallen aan het blok dat niet de
wethouder leverde. Bij twee wethouders zou elk
blok er één leveren en dan zou het fractievoor-
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l 1.  De beslissing is gevallen (20 december 1977)
Van links naar rechts: N.S. Bergsm  (ARP), J.J. Feit Zoet (UP),  í’IC.  Mukkinga-van  Loon (ARP), N.L.X  Lam-
bregtse (CHU), H.A.M. van Hooft (KVP), M.  Rietveld (KVP) en A, Joling (ARP). Niet op de foto: J. W Bikker
(CHU) en H.C. Couprie  ( A R P )

zitterschap toevallen aan de ARP/CHU,  Verder ARP’“, door J.W. Bikker, de secretaris van de
sprak men af, dat het bestuur van de federatie CHU en door J.J. Feit Zoet, de voorzitter van de
uit negen leden zou bestaan: vier KVP-ers, vier KVP. De drie partijen “dragen hierbij aan het
ARP/CHU-ers en één rechtstreeks CDA-lid, C.D.A.-verband Gouda hun bevoegdheden over

Na deze belangrijke vergadering, waarvan inzake de vaststelling van een Gemeentelijk
de besluiten later door de drie ledenvergaderin- politiek werkprogam en de bekrachtiging van de
gen werden goedgekeurd, was er tijd voor een kandidatenlijst voor het lidmaatschap van de
glaasje champagne, dat tijdens de vergadering, Gemeenteraad, inclusief de lijstaanvoerder”,
volgens een mondelinge mededeling van een stond er in de akte. Volgens het reglement aan-
ooggetuige, buiten in de sneeuw koel was ge- vaardde het CDA-verband het Evangelie, waar-
houden. Eind februari 1978 kreeg het reglement onder werd verstaan de gehele Bijbel, als richt-
van dit CDA-verband de officiële goedkeuring snoer voor zijn politiek handelen. Het streefde
van het landelijke CDA-bureau in Den Haag. naar een maatschappij, waarin de Bijbelse ge-
Eveneens eind februari werden de rechtstreekse rechtigheid meer gestalte zou krijgen, de mens
CDA-leden geïnformeerd over het resultaat van zijn vrijheid en verantwoordelijkheid beter zou
de onderhandelingen en in de gelegenheid ge- kunnen beleven en waarin het welzijn van allen
steld namen van kandidaten voor de gemeente- zou worden gediend.
raad en het bestuur op te geven. Eveneens op 6 februari werd een interim-

commissie, bestaande uit de drie voorzitters, be-
8. Het CDA-verband (februari 1978 - oktober noemd om de lopende werkzaamheden te co-
1980) ordineren tot het federatiebestuur die taak op
De oprichtingsakte van het samenwerkingsver- zich zou nemen. Op 20 februari 1978 vond de
band werd, na machtiging door de drie leden- eerste vergadering plaats van de federatie, die
vergaderingen, op 6 februari 1978 ondertekend kortweg het CDA-verband werd genoemd. Er
door G. Miedema, de voorzitter a.i. van de werd een dagelijks bestuur gekozen, dat als

109
,,-, ,1----



‘IlDINFE VAN DIE GOUDE

volgt was samengesteld: J.J. Feit Zoet (KVP) staat.” De oproep had wel enig succes, want er
voorzitter, G. Miedema (ARP) secretaris, J,W waren op de jaarvergadering 23 personen aan-
Bikker (CHU) penningmeester en A,J.  Tukker wezig en dit kon in die tijd als een positieve
(KVP) algemeen adjunct. Het laatste onder het uitzondering worden beschouwd.
voorbehoud, dat mevrouw A.J.M.F. Lavèn- Op 15 april 1980 vond er een belangrijke
Berendsen (KVP) hem voorlopig zou vervan- ledenvergadering van de ARP plaats. Op de
gen. Tukker was namelijk ook campagneleider agenda stonden o.a. de vaststelling van de tekst
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 31 mei van de plaatselijke fusieovereenkomst, het vast-
1978. Veel langer kan de vervanging ook niet stellen van de volgorde van de kandidaten van
geduurd hebben, want mevrouw Laven verhuis- de ARP voor de Tweede Kamer, het opstellen
d e naar Rotterdam. Het bestuur van d e CDA- van amendementen voor de tekst van het CDA-

:r Program van Uitgangspunten en het opgeven
9 van namen voor de bestuursfuncties in het plaat-
e selijke CDA. De leden toonden geen belangstel-

“““IQI “L~a1113aL”I,xd,C  fAlRCl1  al, UIC llwuuf,ah~- ling, want er kwamen zegge en schrijven zeven
lijk waren, tot de fusie had plaatsgevonden. bestuursleden en één gewoon lid, de heer H.

Er zijn in deze periode echter twee zaken die Wolters, ter vergadering. Tn  die vergadering
opvallen. Het ene wrijfpunt was de nogal botte werd ook de uitslag bekend gemaakt van de
brief d.d. 8 september 1980 van de KVP, waarin enquête, die onder de leden was gehouden. Van
eenzijdig besluiten werden genomen over het de 200 leden hadden er 45 gereageerd. Bij de
functioneren van fractie en bestuur. Deze brief vraag “fusie of geen fusie?” waren 28 voor een
werd later ingetrokken. Het tweede, een veel fusie, 10 wilden de voortzetting van het federa-
moeilijker punt, had betrekking op de eventuele tief verband, 5 waren voor het handhaven van
uitbreiding van het bestuur van het CDA(-ver- de ARP en 2 hadden geen mening.
band) van negen tot dertien personen èn of die Het ARP-bestuur wilde, voordat de fusie
uitbreiding voor of na de fusie zou worden plaats zou vinden, meer invloed in het CDA-
geëffectueerd. Bij dit punt zal hierna iets langer bestuur. De afspraken die destijds, bij de tot-
worden stilstaan. standkoming van het CDA-verband over de

samenstelling van het bestuur waren gemaakt,
9. De ARP moesten volgens de ARP worden gewijzigd. De
Het bestuur van de ARP in Gouda was meer zogenaamde “blokkentheorie”, waarbij
terughoudend in het stadium van de groeiende ARP/CHU  als één geheel werden beschouwd,
samenwerking, dan haar zusterpartijen. Zolang omdat ze in de gemeenteraad een gezamenlijke
er nog geen fusie had plaatsgevonden kon er fractie hadden, mocht bij de fusie niet gelden.
altijd nog “een kink in de kabel komen”, zo De verhoudingen van de drie partijen in het
dacht het ARP-bestuur. Naarmate de fusiedatum bestuur moesten gebaseerd zijn op het ledenbe-
naderde liep echter de belangstelling van de stand. Op 1 januari 1980 waren volgens G.K.
gewone ARP-leden in Gouda voor de eigen Zijlstra de ledentallen van de KVP 130, van de
ledenvergaderingen terug.‘” Op de uitnodiging ARP 200, van de CHU 40 en van de recht-
voor de jaarvergadering van 1978 werd daarom streekse  CDA-ers 40. l7 De ARP zou bij de fusie
een dringende oproep geplaatst, die goed weer- bijna de helft van het aantal leden inbrengen. Bij
geeft wat het probleem was. De tekst luidde: een toedeling van twee van de negen bestuursle-
“Het bestuur zou het zeer op prijs stellen indien den voelde het bestuur zich daarom ver onder-
U eens Uw vrouw, dochter of zoon zou willen vertegenwoordigd. Op grond hiervan maakte de
meenemen. En voor de weinig vrouwelijke ARP aanspraak op twee extra bestuursleden,
leden geldt: neem Uw man, zoon, dochter of zodat ze evenveel bestuursleden kreeg als de
vriendin eens mee. Laten wij elkaar eens leren KVP. Van de gelegenheid om dit vast te leggen
kennen! Soms wordt de vraag gesteld of wij als zou meteen gebruik gemaakt kunnen worden
zelfstandige vereniging, nu er een C.D.A.-ver- om het CDA-Vrouwenberaad en het CDJA een
band bestaat, nog wel een taak hebben. Het eigen vertegenwoordiger in het bestuur te ge-
bestuur meent, dat zulks zeker het geval is, ven. Als het CDA-bestuur zou worden uitge-
omdat een federatie berust op de groepen die breid van negen naar dertien personen, dan zou
daarvan deel uitmaken, Een federatie is nog het er, volgens de ARP, zo moeten uitzien: 4
geen fusie, hoewel het in de bedoeling ligt daar- KVP, 4 ARP, 2 CHU, 1 CDA, 1 Vrouwenbe-
toe te komen. (...) Welke koers moet de A.R.P. raad en 1 CDJA.
kiezen, zodat een voorgenomen fusie niet alleen
kans van slagen heeft, maar ook gaat functione-
ren, zoals ons dat als A.R.P.-ers voor ogen
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10. Gecombineerde vergaderingen (mei -juni het verrassend karakter van de voorstellen van
1980) de ARP: “Wij veronderstelden dat alles inder-
Het overleg in het CDA-verband raakte in het tijd al  geregeld was. Bij de ARP komt de ophef-
slop. Daarom werden gecombineerde vergade- fing misschien harder aan dan bij de andere
ringen van de besturen van ARP, KVP en CHU partijen.” Praktisch de gehele vergadering was
ingelast. Tijdens de eerste, die op 1 mei 1980, het “welles” en “nietes”. N.L.W. Lambregtse
werd de gehele vergadering gewijd aan de uit- (CHU) gaf toe dat er inderdaad een onevenredi-
breiding van het CDA-bestuur en een andere ge verdeling was, maar dat was in 1977 afge-
verdeling dan op 20 december 1977 was over- sproken en “afspraak is afspraak”. Men werd
eengekomen. Ondanks enkele schorsingen het tenslotte wèl eens over een uitbreiding van3

I kwam men er niet uit. Het ARP-bestuur riep het bestuur, maar men bleef het oneens over het
hierna de leden bijeen, maar in de ledenvergade- tijdstip van de uitbreiding; vóór of na de fusie.

t ring op 19 mei 1980 kwamen de antirevolutio- De ARP-onderhandelaars kregen zodoende niet
nairen in de discussie niet tot eenstemmigheid. helemaal hun zin. Na deze vergadering volgden
In de bestuursvergadering van de ARP op 9 juni er nog twee bijeenkomsten van het federatiebe-
1980 gingen de golven hoog en de emotie won stuur en tijdens die vergaderingen werd het tere
het bij enkelen van de ratio. Het bestuur kon punt niet meer aangeroerd. Of het volgende iets
niet begrijpen dat zijn eis onredelijk was. Dat de met het eindresultaat van de fusiebesprekingen
CHU de kant koos van de KVP ontlokte iemand te maken had weet ik niet, maar A.  Jolink
de reactie: “Hebben ze altijd gedaan: knabbelen (ARP) meldde op 18 augustus, dat hij na de
aan de AR, maar indien het hen uitkomt ervan fusiedatum niet meer beschikbaar was voor een
profiteren.” De CHU en de KVP kregen er nog bestuursfunctie in het CDA. G. Miedema
meer van langs. Zo werd bijvoorbeeld het door (ARP), de secretaris van het CDA-verband,
de KVP opgegeven ledental  ter discussie ge- berichtte in dezelfde bijeenkomst, dat hij vóór 1
steld. Waren het er 176, zoals de KVP beweer- januari 198 1 het secretarisschap ZOU willen
de, of 145, zoals de secretaris van het CDA- overdragen. Hij bleef daarna wel bestuurslid
verband meende te weten? In artikel 12, lid 2, van de CDA-afdeling Gouda.
van het Ontwerp-standaardreglement gemeente-
lijke afdeling CDA was sprake van een bestuur, ll. De afronding (september 1980)
dat zodanig moest zijn samengesteld, “dat de Op 29 september 1980 vond de laatste bestnurs-
binnen het werkgebied van de afdeling wonende vergadering van het CDA-verband plaats. Nadat
leden, afkomstig uit de verschillende compo- voorzitter J.J. Feit Zoet de vergadering op de
nenten van het C.D.A., daarin genoegzaam zijn gebruikelijke manier, met bijbellezing en gebed,
gerepresenteerd.” Maar de ARP voelde zich had geopend, feliciteerde hij J.G. Potharst  met
niet voldoende vertegenwoordigd in het Goudse diens benoeming tot wethouder. In het verslag

l CDA-bestuur. De ARP wilde vier bestuursleden van secretaris G. Miedema lezen wij hoe het
en op basis van de aantallen leden was dat toch

/

verder ging. “Inmiddels komt de verwachte
redelijk? De beide andere fusiepartners wensten fotograaf-journalist van de Gouds[ch]e Courant
echter inbreng van elke partij naar rato van het ter vergadering. Tijdens het ondertekenen van
aantal kiezers. Op basis daarvan was destijds het plaatselijke fusieprotocol, door voorzitters
besloten tot de volgende verdeling van de be- en secretarissen van de 3 partijen en van het
stuursleden: KVP 4, ARP 2, CHU 2 en CDA 1. CDA-verband de voorzitter en secretaris, wor-
Volgens het ARP-bestuur was een fusie iets den foto’s gemaakt van dit historisch moment.
anders dan een federatie: bij een fusie hief je je (...) Dan volgt een gespreksronde over de struc-
eigen zelfstandigheid op en het CDA-verband tuur van de gemeentelijke CDA-afdeling Gou-
van 1977 was alleen opgericht voor de komende da.” De officiële fusiedatum werd 11 oktober
verkiezingen. “Het is deloyaal om nu bij de en de eerste ledenvergadering vond plaats op 28
eindfase de destijds gemaakte afspraken als oktober. De voorzitter deelde toen mee, dat in

j
bindend te verklaren.” WW

Op 26 juni was er een tweede gecombineer- ijlstra  in
de bestuursvergadering in de Christelijke Land- 1  dat het

1:
en Tuinbouwschool. G. Miedema, de voorzitter Ylbl y~i3ullcll LUU wulutin uitge-
van de ARP, had de moeilijke taak om deze breid. Die uitbreiding van het CDA-bestuur
vergadering, waarbij weer enkele keren werd kreeg haar beslag in de tweede algemene leden-
geschorst, voor te zitten. KVP en CHU wilden vergadering, die gehouden werd op 10 novem-
wel uitbreiding van het CDA-bestuur, maar na ber 1980. Mevrouw P.C. van den Bos-Plemp en
de fusie op 11 oktober a.s.  De KVP sprak uit, mevrouw S. Feenstra werden, zonder dat er
dat ze zich overvallen en geraakt voelde door tegenkandidaten waren gesteld, benoemd als

111



TIDINGE  VAN DIE GOUDE

bestuurslid. Voor het Vrouwenberaad trad me-
vrouw T.C.  Makkinga-van Loon tot het bestuur
toe en het CDJA beloofde spoedig een bestuurs-
lid te zullen aanwijzen. Mevrouw Van den Bos
voelde niet voor de haar toegedachte functie en
trok zich voor het eind van het jaar terug.

Het eerste \ CDA-jaarverslag behandelde
slechts de periode van 11 oktober tot,en  met 3 1
december 1980, omdat besloten was het jaarver-
slag synchroon te laten lopen met het financiële
jaarverslag. Er waren op-1  januari1981, aan het
begin van het nieuwe verenigingsjaar, \ twaalf
bestuursleden. De namen van de partijen van
herkomst staan tussen haakjes. Het CDA-be-
stuur bestond toen uit: 1. J.J. Feit Zoet (KVP),
voorzitter, 2. C.A.C.M. ,Nuytens  (KVP), vice-
voorzitter, 3. S.T.J.  de Jong (CDA), secretaris,
4. mevrouw S. Feenstra (ARP), tweede-secreta-
ris, 5. J.W. Bikker (CHU), penningmeester, 6.
C, de Zwart (CHU), tweede-penningmeester, 7.
mevrouw A.J. Dalmijn-Rammeloo (KVP), lid,
8. H.A,M.  van Hooft (KVP), lid, 9. G. Miedema
(ARP), lid, 10. G.K. Zijlstra  (ARP); lid, ll.
mevrouw TC. Makkinga-van ,Loon,  (ARP),
Vrouwenberaad, 12. mevrouw M.J.E. Feit Zoet
(KVP), CDJA, 13. vacature.

Rest nog te vermelden dat er, diverse initia-
tieven  werden genomen om de politiek zo dicht
mogelijk bij de mensen te brengen. In mei 1978
werd een start gemaakt met de oprichting van
een afdeling van het CDA-Vrouwenberaad. De’
bedoeling was de politieke bewustwording ,van
vrouwen te verhogen via cursussen,,discussies,
gespreksgroepen, thema-avonden, enz,, maar
ook het zoveel mogelijk betrekken van vrouwen
in Gouda bij de politiek van alle dag. l8 Bij\ de
fusie waren er vijftien vrouwen, die de vaste
kern van het Vrouwenberaad vormden. In maart
1979 werd een begin gemaakt met het vormen
van groepen, die ,de fractie zouden begeleiden=
Drie groepen zouden, op evenzo vele beleidster-
reinen, de leden van de fractie met adviezen
ondersteunen. Het resultaat was uiteindelijk
bescheidener,, dan de initiatiefnemers zich had-
den voorgesteld. l9 In april 1979 begon het
CDA-blad te verschijnen en een maand later, op
10 mei, werd een afdeling van het Christen-
democratisch ,Jongeren  Appel  (CDJA) opge-
richt. In het begin van 1980 meldde de voorzit-
ter van de plaatselijke jongerenorganisatie,
S.T*J. de Jong, dat het CDJA op dat moment
“functioneert met ongeveer 8 belangstellenden,
waarvan 4 bestuursleden. Uitbouw van het
bestand is moeilijk, gezien het gebrek aan be-
langstelling voor politiek bij jongeren. Tevens
zou het gevoerde landelijke politieke CDA-
beleid daar mede oorzaak van kunnen zijn.”
Het is dan ook niet voor niets, dat in het laatste
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verslag van het,  bestuur van het CDA-verband
over het bepalen van de koers, in staccato-taal,
staat: “profileren van het,Goudse  CDA; duide-
lijk laten uitkomen wat het CDA wil; geen
grijze partij; wijkgericht werken; ,vooral  jonge-
ren erbij betrekken, ook bij het,fractiewerk;  (...>
blij met de bereikte mijlpaal, de fusie, een nieu-
we start met elan en daarbij de jongeren betrek-
ken.” Stuk voor stuk goede plannen die, met de
andere die in het CDA-verslag ook nog werden
genoemd,~  het waard waren om in praktijk te
brengen. Het ontbrak het jonge plaatselijke
CDA niet aan enthousiasme, maar politiek is
mensenwerk adat  voor verreweg het grootste
gedeelte belangeloos door vrijwilligers moet
worden verricht. Daarom konden niet alle goede
voornemens, die bij de start van het CDA in
Gouda werden opgenoemd, worden uitgevoerd.
Er bleef nog genoeg werk over voor de volgen-
de generatie van de Goudse CDA’ers.

IIOVERZICHT CDA-GEMEENTERAADS-
,FRACTIES  (1978 - heden)

De procedure
De gang van zaken rond de verkiezingen en de
kandidaatstelling is geregeld in de Kieswet en,
voor wat de procedure binnen het CDA betreft,
in een reglement.‘Eerst  krijgen de leden gele-
genheid om de namen van personen op te ge-
ven, die zij voor het lidmaatschap van de raad in
aanmerking wensen te brengen. Het, bestuur
voegt de namen van alle zittende raadsleden toe
en stelt een groslijst op. Alle namen, meestal
van veel meer personen dan nodig zijn, worden
daarop in alfabetische volgorde vermeld. Hierna
wordt door het bestuur, met grote zorg, een
advieslijst vastgesteld en het aantal namen daar-,
op komt overeen met het aantal op de lijst te
plaatsen kandidaten. Daarna komen de leden
bijeen om de kandidatenlijst vast te stellen; zij
kunnen daarbij ook personen van de groslijst
voordragen, die niet op de advieslijst voorko-
men. De opkomst bij deze vergadering is vaak
groter, dan bij gewone ledenvergaderingen. Het
kan er ook,spannend toegaan, want het is de
laatste gelegenheid om een bepaalde kandidaat,
of een representant van een politieke stroming
of een godsdienstige richting, op een verkiesba-
re plaats te krijgen. Voor de vergadering wordt
er soms gelobbied en dit resulteert dan in de
aanwezigheid van leden, die eenmalig een le-
denvergadering bijwonen. Bij het CDA ~wordt,
om de volgorde op de kandidatenlijst te bepalen,
gebruik gemaakt van het gemengde systeem.
Voor de eerste tien, tot twaalf plaatsen wordt per
plaats een stemming gehouden. Voor de overige
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Bij de samenstelling van de eerste Goudse
CDA-kandidatenlijst ging men uit van artikel 17
van het Reglement voor het CDA-verband
Gouda (zie hiervoor bij 1.7). Over de opvolging
van vertrekkende raadsleden werd afgesproken,
dat daarbij rekening zou worden gehouden met
de bloedgroepen. De opvolging zou “kleur na
kleur” geschieden, wat bijvoorbeeld inhield dat
wanneer een KVP’er zou aftreden, er een
KVP’er in zijn plaats zou komen. Toen wethou-
der Houdijk (KVP) in 1980 Burgemeester van
Zoeterwoude werd, zou hij in de raad worden
opgevolg  door A.A. van Vuuren (de nurnmer
tien van de lijst en KVP), Deze moest zich
echter in verband met een nieuwe werkkring
terugtrekken. A.J. Tukker (nummer twaalf en
KVP) trad voor hem in de plaats, nadat H.C.
Couprie (nummer elf en ARP) de weg had
vrijgemaakt door schriftelijk te kennen te gege-
ven dat hij niet beschikbaar was. Toen W.J.
Deetman (CHU), die sinds 1977 lid van de
Tweede Kamer was, de raad verliet en de eerste
opvolger G.H. Bent (nummer dertien en CHU)
niet wilde, bedankten achtereenvolgens drie
kandidaten, die afkomstig waren uit andere
politieke partijen, voor de eer. Het waren res-
pectievelij k mevrouw A. J. Dalmijn-Rammeloo
(KVP), mevrouw T.C. Makkinga-van Loon
(ARP), H.A.M.  van Hooft (KVP). De nummer
zeventien op de CDA-lijst, J.W. Bikker, was
van de CHU en hij volgde Deetman dus op. Als
eerste opvolger voor de rechtstreekse leden
wees het bestuur van het CDA-verband in no-
vember 1978 W. Zoeteweij, de nummer achttien
van de lijst, aan.

De tweede CDA-fractie
Datum verkiezingen: 2 juni 1982
Beëdiging en installatie: 7 sept. 1982
Aantal stemmen: 5528
Percentage stemmen: 20,2

1. P. Binee
2. Mw. B.W. Jansen-Marsman, afscheid 16

dec. 1982.
Opgevolgd door J.W. Bikker op 17 jan.
1983.

3. L. Heling
4. W. van den Bos (wethouder)
5. J.G. Potharst  (wethouder)
6. A.J. Tukker
7. E.J. van der Stroom

Kanttekening:
Zittend raadslid B.D.N.M. van der Sprong had
te kennen gegeven, dat hij voorkeur had voor
een onverkiesbare plaats op de lijst. Bij het
samenstellen van de tweede CDA-kandidaten-
lijst werd, bij het bepalen van de volgorde,
uitgegaan van de fusieovereenkomst. Daarnaast
werd, volgens het verslag van de bestuursverga-
dering van 23 februari 1982, bij het samenstel-
len van de advieslijst gelet op “aanspreekbaar-
heid, sterkte van kwaliteit en capaciteit, wethou-
derschap”. J.W.  Bikker (oud-CHU), die zijn
gedachten beter schriftelijk dan mondeling kon
verwoorden, kwam na een uitvoerige discussie
op de zevende plaats van de advieslijst van het
bestuur. Na de bestuursvergadering werd er een
dringend beroep op hem gedaan om van plaats
te wisselen met E.J. van der Stroom, die als
rechtstreeks CDA-lid te boek stond en, evenals
in 1978, voor de negende plaats zou worden
voorgedragen. Bikker gaf toe, onder voorwaar-
de dat hij eerste opvolger zou worden, ongeacht
wat er in het fusieprotocol over de opvolging
was geregeld. Op 15 maart 1982 ging de leden-
vergadering hiermee accoord. Betrekkelijk kort
na de verkiezingen verliet mevrouw B.W. Jan-
sen-Marsman de gemeenteraad. Zij werd direc-
teur van de Vereniging Bescherming Voetgan-
gers (VBV). Mogelijkerwijs heeft zij de Goudse
politiek toch enigszins teleurgesteld verlaten.
Zowel het wethouderschap, dat naar Potharst
ging, als het voorzitterschap van de CDA-fractie
(eerst Deetman en later Binee) waren aan haar
neus voorbij gegaan, ondanks het feit dat zij
bekend stond als een goed raadslid en voorzitter
van de laatste KVP-fractie was. De voornaamste
reden hiervoor was waarschijnlijk, dat zij geen
lid van de Rooms-katholieke Kerk was. In een
interview in CDA-Gouda van december 1982
toonde mevrouw Jansen begrip voor de politie-

/-
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sluiten als we niet terdege rekening hielden met
de bloedgroepen, de gevoelens daaromtrent zijn
wezenlijk en niet met een pennestreek weg te
schrijven. We zullen nog jarenlang bij het sa-
menstellen van de kandidatenlijst van de ge-
meenteraadsverkiezingen dit gegeven moeten
erkennen.”
Toen mevrouw Jansen (oud-KVP) de raad ver-
liet, schreef A.R.J.M. van Huut,  de eerste opvol-
ger en eveneens oud-KVP, een brief aan de
burgemeester dat hij niet in aanmerking wenste
te komen voor een plaats in de raad. Zo werd
formeel de weg vrijgemaakt voor Bikker om
voor de tweede keer tot de gemeenteraad toe te
treden. Dat zijn werk in en voor de vereniging
gewaardeerd werd, blijkt uit het feit dat hij,
samen met J.J. Feit Zoet, op 23 september 1986
door de ledenvergadering benoemd werd tot lid
van bijzondere verdienste. Enkele maanden

De derde CDA-fractie
Datum verkiezingen: 19 maart 1986
Beëdiging en installatie: 29 apr. 1986
Aantal stemmen: 7069
Percentage stemmen: 22,5

1. W.  van den Bos (wethouder), afscheid op 2
nov. 1988.
Opgevolgd door A.M.C.P. Speelman op 22
nov. 1988.

2. J.C. Potharst  (wethouder)
3. P. Binee
4. H. Lenderink (wethouder vanaf 2 nov. 1988)
5. A.J. Tukker
6. A.R.J.M. van Huut
7, Mw. M.C.J. Hoogmoed-Verstoep

Kanttekening:
Zittend raadslid E.J. van der Stroom had aspira-

nadat Bikker als raadslid was  beëdigd en ge- ties getoond om zitting te nemen in het Europe-
installeerd, werd Van Huut  door het bestuur ,\ se Parlement. Hij kwam mede daardoor op een
aangewezen als eerste opvolger, in verband met ,~ onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor
de geconstateerde ondervertegenwoordiging van de gemeenteraad, want het bestuur wilde voor
oud-KVP’ers  in de fractie. hem niet de continuïteit in de fractie in gevaar

5. ~Lrn-RLII‘U‘Uu‘C;I‘  17””
Van links naar rechts: M.  Kastelein, A.R.J.M. van Huut,  A.M.C.P.  Speelman, M.CJ. Hoogmoed-Verstoep, A.J.
Tukkeq  P.  Binee, W van den Bos, J.G. Potharst, H. Lenderink en P de Smit.
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brengen. Toen W. van den Bos in 1988 Burge- fractievoorzitter, naast drie protestanten) zou bij
meester van Wateringen werd,,volgde H. Len- de leden en de kiezers als onevenwichtig over-
derink hem op, als wethouder., In de raad nam komen, zo vonden enkele vooraanstaande
A.M,C.P.  Speelman de vrijgekomen~  plaats in. CDA’ers.  De voorgestelde advieslij st werd door
P.de  Smit, de nieuwe eerste opvolger, gaf te het bestuur bijgesteld en de ledenvergadering \
kennen voorlopig niet in de gelegenheid te zijn trof, bij de eerste acht, van beide geloofsgroe-
de vergaderingen van de fractie bij te wonen M. pen, elk,vier kandidaten aan. Bij het vaststellen
Kastelein was wel bereid de vergaderingen van van de kandidatenlijst, tijdens een ledenverga-
de fractie bij te wonen, maar vreesde daarvoor dering met een grote opkomst, werd het even-
niet iedere keer de tijd te kunnen vrijmaken. Hij wel toch weer anders. De nummers acht en
werd eerste opvolger en P. de Smit tweede, negen van de advieslijst passeerden de, er door
althans intern. In het CDA-Vrouwenberaad het bestuur tussen gevoegde en niet uit de plaat-
vroeg men zich af, waarom mw. M.J.E. Feit selijke ‘inner circle’ afkomstige, nummer zeven.
Zoet, die Speelman als fractiesecretaris opvolg- Daar waren wel vier stemmingen voor nodig;
de, niet als eerste opvolger werd aangewezen, één keer staakten de stemmen zelfs en een ande-
nu men toch aan het schuiven was. In het ver- re keer was het verschil slechts één stem. Het;
slag van de volgende vergadering van het Vrou- met de ,wijziging  van de concept-advieslijst,,
wenberaad, op 30 januari 1989, werd bij dè door beoogde evenwicht tussen de twee denominaties
het bestuur’ getoonde flexibiliteit de \ volgende werd echter wel bereikt. Toen mevrouw M.C.J.
kanttekening geplaatst: “Er mogen geen veran- Hoogmoed-Verstoep,wegensgezinsuitbreiding,
deringen  worden aangebracht in de volgorde de raad verliet, nam J. Smink haar plaats in.
van de kandidaten op de kieslijst, tenzij iemand
schriftelijk afstand doet van zijn/haar benoe- De vijfde CDA-fractie
ming ten behoeve van een ander.” Datum verkiezingen: 2 maart 1994

Beëdiging en installatie: 12 april 1994
De vierde CDA-fractie Aantal stemmen: 5177
Datum verkiezingen: 21 maart 1990 Percentage stemmen: 16,4
Beëdiging en installatie: 1 mei 1990
Aantal stemmen: 6693 \ 1,  J . C .  Potharst  ( w e t h o u d e r )
Percentage stemmen: 23,l  \’  ” \\  ’ 2., AH.  Lenderink (deeltijd-wethouder)

\ \ 3, A.R.J.M. van Huut \

1. J.C. Potharst  (wethouder) : ’ \ 4, Mw. M. ,Woudstra-van Deijk  ’ \ ‘, \
2. H, Lenderink (wethouder) \ \ 5, A.M.C.P. Speelman
3. A.R.J.M. van Huut

‘\’  \: \

4. ,Mw.  M.C.J. Hoogmoed-Verstoep, ,afscheid ; \
op 22 febr. 1993. \ was door het bestuur’
Opgevol.gd  door J. Smink op 29 maartl993.  \ ‘_ o p d e advieshJst  op een onverkiesbare plaats

5. A.J. Tukker ‘\ gezet. Onder de leus van ‘doorstroming, ver-~
6.’ A.M.C.P.  Speelman ’ \\’  ,: : ..‘I ‘~’ nieuwing, meer vrouwen en evenwicht tussen de
7. Mw. M.J.E. Feit Zoet ‘~‘  ‘:’ \ ‘ , verschillende modaliteiten binnen de achterban’,
8. R. Kraft vanErme1 : : e  _~, _ _ kwam hij op plaats tien terecht. Een verslag van

\_\ ‘de ledenvergadering  van 4 november 1993,:
Kanttekening: “\ \ :‘  ’ _’ ’ ’ \‘waar  de kandidatenlijst werd vastgesteld, werd
Zittend raadslid P~Binee hàd  mèdio  november ‘, gepubliceerd in CDA-Contact (1993-5). Opval-
1989 het bestuur bericht, dat hij varrde nieuwe ,‘\, ’ lend verliep vooral de discussie over de vierde \
fractie geen deel wenste uit te maken. Hij wilde : - plaats, die van de eerste vrouw op de kandida-
ook niet op de kandidatenlijst geplaatst worden, \ tenlijst. De voorzitter verdedigde met verve de
om te voorkomen dat hij door eventuele acties \_ \ voorkeur  van het bestuur voor een, in het plaat-,
toch weer in de raad zou komen. In de bestuurs- selijke CDA-circuit niet bekende, kandidate en
vergadering van 14 november 1989 kwam dit duldde geen tegenspraak. Door het slechte re-
aan de orde. Bij die gelegenheid stond ook de \ sultaat  bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat
concept-advieslijst op de agenda. Niet iedereen \ waarschijnlijk voornamelijkeen gevolg was van
was tevreden met de verdeling van de kandida- \ gebeurtenissen in de landelijke politiek, kregen
ten over de denominaties. De eerste acht plaat- nog drie zittende raadsleden geen plaats in de
sen op die lijst, konden als kanshebbend voor nieuwe gemeenteraad te weten A.J. Tukker, R.
het lidmaatschap van de raad worden be- Kraft van Ermel en mw. M.J.E. Feit Zoet.
schouwd.  Een verhouding 5:3 (vijf katholieken,
waaronder de lijsttrekker en de vermoedelijke



6.  CDA-kandidaten  1994
Van  l i nk s  naar rechts: À.J. Tukkec  J. W de Landmetec  A.R.J.M  van Huut,  J. Smink,  M.  W o u d s t r u - v a n  Deijk,t i
H. Lenderink,  J.G. Potharst, M.  J.E. Feit Zoet, R. Kraft  van Ermel, A.M.C.I) Speelman en S. Feenstra.
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tens
der Sprong

1981-1983
1983-1991

111 OVERZICHT CDA-BESTUURSLEDEN \ Voorzitteìx \ \ ::  \_

(19’*-heden)  \ _\  \
\\ J.J. Feit Zoet ‘197%1981_,\ \ \ C.A.C.M.  Nuqr,

In het overzicht zijn ‘ook opgenomen’ de \ bi-.  \ B.D.N.M. van 1 _ _
stuursleden van het CDA-verband, dat van 6 ’ M. Kastelein \ \_ 1991- . .
februari 1978 tot 11,oktober  1980 bestond.2” ‘y S e c r e t a r i s s e n

Bèstkdeden
\‘\ G. Miedema ’ : \ “‘\ \ 1978-1980\

*a
:,‘1981-1982

', _\ " " \\ \ 1982-1992Mw, A.J.M.F. Laven-Berendsen ~’  19781978
S.T.J. de Jong

G.H. Bent \ ~“~1978-1979  ’ ,Mw.  S. Feenstr

D.G.~Schenk ’ \’  ’ \ 1978-1979  : ,H.J.R. Hoogmoed : ‘\ ” 1992-,  . .

A,  Joling 1978;1980
A.J. Tukkèr‘ ’ ’ \’

,,Penningmeesters \ ’ ’

J.W. Bikker \ \ \ ”
1978-1980 J.W. Bikker \ __ \ \ 1 ’ 1978-1981

Mw. A.J. Dalmijn-Rarnrneloo
* ,1978-1981 C. de Zwart
1978-1983  ” ,Th.  D i j s t _ 1987-1991

J.J. Feit Zoet

1981-1986

H.A.M. van Hooft ” ’ * ”
,: 1978-1985‘,  ” J . W .  K l a v e r

1 9 7 8 - 1 9 8 6
’ \ \ _\ \ 1991- .  .\

i%-i9ai \ \
980-1982 ’ ”
980-1982‘  ’ -
980-1983  \ ‘,
9 8 0 - 1 9 9 0  \

G, Miedema ’ \ ’ \ 1978-199 1 \ ”  ’ IV‘CONCLUSIES  __ ’
-\,,

C.‘de  Z w a r t ,,_  1979- 1986 ’ “Tn Gouda is met piin en moeite het CDA,van
Mw. T.C. Makkinga-van 1
S.T.J. de Jong
G.K. Zijlstra
C.A.C.M. Nuyter

Loon i
1
1

ns 1
zoet 1

de grond gekomen”, zo kon u in de inleiding
lezen. Tegenwoordig zijn de scherpe kantjes van

Mw. M.J.E. Feit -- -
Mw.~S.Feenstra  \ ’ \ 1980-1992
H. Lenderink 1981-1986
Mw. T. Adriaansen-Baars 1981-1987
R .  S w a g e r 1982-1983
H. Wolters 1982-1985
B.D.N.M. van der Sarong \ 1983-

destijds er wel wat afgevijld, maar de eerlijk-
heid gebied te zeggen, dat de in het verleden
gegroeide verschillen nog niet helemaal zijn
glad gevijld. De vijftien jaar, die verstreken zijn
sinds het ontstaan van het CDA, zijn daarvoor te
kort, De drie politieke partijen hadden elk een
rijke geschiedenis. De ARP was de oudste poli-
tieke nartii in Nederland en dateerde van 1879-_ -- 1~

1991,  \
Mw. M,CT.Hoo-.-.._  -.- _____ --- - gmbed-verstoep ~1984-1986

een  de CHU \ werd in 1908 opgericht: De RKSP,
de latere KVP, ontstond in 1926, maar in 1896

R.H.J.~Wensing 1985-1988  1 \ hadden alle katholieke kiesverenigingen al een
N.  W i n d t 1 9 8 5 - 1 9 8 8 Proeve van een program als grondslag voor hun
P. van Houweling ” \ 1986-1988 ,’ acties aanvaard. En een ieder begrijpt, dat on-
R. Kraft van Ermel ,1986-1990 danks de vaak goede samenwerking in de prak-,
P. de Smit 1986-1989
Mw. G.C. Koemans-van Lieshout‘ 1986-1994 ’

tijk, iedere keer bij de verkiezingen \ juist de
verschillen tussen deze partijen werden geac-

_  __  -- __-__  ---_-
Th. Dijst
Mw. G.M.M. Blc
A.M. van Welie
J.W.M.M.J.  Hes!
A,  Leferink

M. Kastelein  : \ \ 1986-  . . \_ centueerd. Voor het slagen van de fusie was het
\\\ ,1987-1994 \

::_\  1988:199()  ’
van belang, dat de erbij betrokkenen bereid

skdij  k-Lauwert
:1988-1991 ,\ \

zouden zijn vooral te zoeken naar wat hen bond.
Aan de andere kant kon men niet te geforceerd

seis
\ \ handelen en alle verschillen verdoezelen. In het_\  ’ 1.989-1990 \

\ : 1989-1993 ,’
Mw. E.H.D.M. Vriend“

eerste werkplan van de Goudse CDA-afdeling,
1990-1990‘ \ dat bestemd was voor 198 1, werd geconstateerd,

R dat er bij sommige leden van de oude partijen\
R twijfels waren over “de politieke koers die de
F \ grote nieuwe partij zal gaan volgen. Twijfels,
J

\ ook over de doorwerking van de uitgangspunten
h.J.K.  Hoorrmoea IYYI- .: en beginselen in het beleid.” Met dit gegeven_,_\

.ijk ’ ”  ‘,\
_ ,  19922,  .  . “: zou, volgens het werkplan, in de pluriforme

~1992-  ..\  ’ ’
-van Egmond,

christen-democratische partij in Gouda rekening
‘1993-ì994 1,  moeten worden gehouden: “Het is van groot,

19932  .  . \ belang om historisch gegroeide verschillen en:
1993-~  .I accenten te blijven onderkennen. Niet om ac-
1994- . . centverschillen aan te scherpen of om tegenstel-
1994- *. lingen te creëren, maar juist om vervreemding
1995- . . van elkaar te voorkomen‘ (...) We zull.en  goed

W.L. LelivGd
H. van Blittersw
Mw. S. Donders
D.J. Hartog
Mw. M.C. Reusken  ’
Mw. M,  Lijmbach
K. Kool
A. Bosman

naar elkaar moeten blijven luisteren en elkaar
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ruimte moeten gunnen voor eigen nuancerin-
gen.“24

De jongeren, die voor het eerst kennismaken
met de hiervoor beschreven problematiek, zul-
len zich wellicht verbazen over de kracht van
wat historisch gegroeid is. Er waren aan het
eind van de zeventiger jaren dan ook velen die
dachten, dat het CDA nooit tot stand zou ko-
men. Onlangs schreef een bekend columnist
nog: “Daarvoor waren de ‘bloedgroepen’ te
verschillend, de culturen van de rooms-katholie-
ken en de protestanten (en van de protestanten
onderling) te uiteenlopend. Welnu, ik heb mij
vergist. Het CDA is niet alleen, in 1980 tot
stand gekomen (nadat de drie constituerende
partijen al gezamenlijk onder~  die naam aan de
verkiezingen van 1977 hadden deelgenomen),
maar het is ook in de eerste tien jaar van zijn
bestaan een‘groot succes gebleken. Zijn percen-
tage steeg van 30,8 procent bij de verkiezingen
van 1981 tot 35,3 procent bij die van 1989.“25

In onze vaderlandse geschiedenis speelde
tijdens de Republiek der Verenigde Nederlan-
den, die van 1588 tot 1795 bestond, de, zin-
spreuk “Concordia parvae  res crescunt” een
belangrijke rol. Toen moest ,uit ~zeven,  bijna
onafhankelijke, staatjes een eenheid worden
gesmeed en de geciteerde woorden staan voor
eendracht, die macht maakt. In de oorspronkelij-
ke tekst van de Romeinse geschiedschrijver
Sallustius (86 v.C.-36 v.C.) is de aanvulling op
het geciteerde, dat tweedracht de grootsten
zwak maakt: “Discordia maximae dìlabuntur”.
Dit geldt in het algemeen, maar in het bijzonder

ARP, en J.J.  Feit Zoet, de laatste voorzitter van de KVP.
Het archief van de AR-kiesvereniging Gouda bevindt zich
sinds 198 1  in het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlandse Protestantisme (1800-heden)  te Amsterdam.
Voor de oud-bestuursleden van de ARP was dit een verras-
sing, omdat het archief destijds werd afgeleverd bij het
Kuyperhuis in Den Haag. Toen nà de fusie het CDA-partij-
bureau daar werd gevestigd, ,zijn  alle in het gebouw aanwe-
zige archieven van plaatselijke kiesverenigingen overge-
bracht naar andere archieven. De notulen van de AR-be-
stuursvergaderingen in het archief van Miedema, vormen
een waardevolle aanvulling op het bestaande AR-archief en
zullen naar Amsterdam worden overgebracht. Daar zal dan
o.a. een verzameling verslagen van bestuursvergaderingen
van de Goudse ARP van 1953-1980 beschikbaar zijn. Po-
gingen om vergaderverslagen van de ARP van voor 1953 te
achterhalen mislukten tot nu toe. Wel bleek zich in het

persoonlijk archief van mevrouw E.J. Binee-Polet AR-ver-
kiezingsmateriz -
In het archief vi
plete serie van
ringen van KV
Deze zullen WI
Hollad..  Xi(:A-lrl.

de va
~versh

5 .  N.P.C
Nedercum  VV#
Gravenhage, 1 S

6. J. Bosmans,  He
land 1945198C
den XV, (Haar11

7. Ibidem 310.
8. Met confessionc

zich bij hun politiek handelen laten inspireren door de Bij-
bel. Voor de fusie bestonden er ook op dit punt verschillen
tussen de drie partijen. De CHU was geen confessionele
partij in de feitelijke betekenis van het woord. De CHU

voor politieke partijen die door een fusie zijn
ontstaan, zoals het CDA,26  Fusies zijn immers

net verstand, dan van het

koos vanaf het begin het Evangelie zelf als beginsel en
wilde zich niet vereenzelvigen met de confessie van een
bepaalde kerkY zoals sterk gold voor de Roomskatholieke
Staatspartij (RKSP)  en in het begin ook nog voor de KVP
De ARP voelde zich sterk verbonden met de Gereformeerde
Kerken.

9. J.  Bosmans,  De onvermijdelijke opmars van het CDA, in:
NRC Handelsblad (18 juli 1992).

10. Ibidem. Voor uitvoeriger informatie over de totstandkoming
van ht

ja, dan zijn  alle moeilijkheden te overwinnen, onderzoek in al




