
Doorbraak van verzuilde politieke en maatschappelijke verhoudingen

De Doorbraakgedachte is direct na de oorlog door de PvdA – zelf resultaat van een ideologische 
doorbraak - primair in stelling gebracht ter bestrijding van de vooroorlogse verzuiling van de 
politieke en maatschappelijke verhoudingen met de godsdienstig-politieke antithese als grondslag. 
Nadat zij in de loop van de jaren ’50 mislukt leek, is zij als inspirerende idee langzamerhand 
geruisloos op de achtergrond geraakt. Maar als maatschappelijke tendens werkt zij sinds de jaren ’60
niettemin continu door dankzij de invloed van nieuwe moderniseringsprocessen, in katholieke kring 
vooral ook onder invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) en het daaropvolgende 
Pastoraal Concilie in Nederland1. Een gestadige afbraak van de oude zuilen op politiek en 
maatschappelijk terrein is daarvan het resultaat geweest;2 een tendens die sinds de jaren ’90 
tenslotte uitgemond is in een vergaande breuk met het hele verzuilingsverleden dat de doorwerking 
van de moderniteit in liberale zin lange tijd wist te blokkeren.3 De PPR is zoals gezegd een uitvloeisel 
van de sociaaldemocratische Doorbaakgedachte.

Wel is de breuk met dat verleden heel anders uitgepakt dan oorspronkelijk bedoeld. De PvdA, als 
pionier van de naoorlogse doorbraakbeweging gestart met de bedoeling langs die weg de leidende 
rol van de confessionelen in de Nederlandse politiek te kunnen overnemen, lijkt nu als uitkomst van 
die inmiddels geslaagde doorbraakbeweging te eindigen in een soortgelijke positie als het CDA, de 
politieke bundeling van roomse en reformatorische confessionelen en als zodanig ook een 
doorbraakpartij; beide eens een prominente exponent van het ideologische tijdperk, maar nu 
moeizaam op zoek naar een nieuw verhaal dat hen electoraal weer herkenbaar en aantrekkelijk kan 
maken en het eigen machtsstreven weer wat beter aankleedt.4 De ideologische kledij die beide nog 
rest uit dat voorbije tijdperk is namelijk zo schamel, zo doorzichtig geworden, dat het eens 
ideologisch zo fraai omkleedde machtsmotief kiezers nu al te zichtbaar in het oog springt. Opvallend 
is daarbij dat zij dat nieuwe verhaal beide openlijk zoeken in het eens geminachte politieke midden, 
zij het wat de PvdA betreft met nog altijd de doorwerking van haar oorspronkelijk linkse reflex.

Persoonlijk intermezzo

Bekering als doorbraakgelovige

Ik ben, evenals menig aanhanger van de PPR, een bekeerde Doorbraakgelovige. Ik kom uit een 
rooms milieu en ben daar in eerste instantie ingepakt in het nauwsluitende keurslijf van het rijke 
roomse leven met al zijn rituelen, vanzelfsprekendheden en taboes. Aan een van die taboes - twee 
geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen – dank ik als het ware zelf mijn bestaan. Als 
journalist van een rigide roomse krant heb ik aanvankelijk zelf ook het georganiseerde verzet 
gesteund tegen de doorbraakbeweging onder leiding van de PvdA, een regelrechte aanslag immers 
op de roomse biotoop waarin ik mij met andere gelovigen geborgen wist; en onder de indruk ook 
van de idealistische motivering die dat georganiseerde verzet in eerste instantie inspireerde: het 
eigen zuilenlandschap namelijk in stand te houden als noodzakelijke uitvalbasis om van daaruit de 
seculiere samenleving en cultuur onder het beslag van christelijke waarden en normen te brengen. 

Ik ben daar echter spoedig van teruggekomen. Een via machtsontplooiing van exclusief christelijke 
organisaties afgedwongen kerstening van de moderne samenleving druist volstrekt in tegen de 
geestelijke vrijheid die na eeuwen van ideologische strijd tot de dierbaarste verworvenheden van 
onze samenleving behoort. Dat betoogde een van de grote voormannen van de socialistische 
doorbraak, Willem Banning, tijdens de doorbraakstrijd van de jaren ’50.5 In die geest heb ik me 
sindsdien ingezet voor het doorbreken van de gesloten confessioneel-christelijke zuilen van het 



verzuilingstijdperk. In april 1966 heb ik dat operationeel gemaakt met de oprichting van het 
Democratisch Centrum Nederland, een interconfessionele politieke actiegroep, die binnen de KVP 
spoedig als een van de stromingen erkend is en zich bij de ideologische voorbereiding van het CDA 
sterk gemaakt heeft voor het doorbreken van een exclusief christelijke grondslag van het CDA. Dat 
bleek toen echter een brug te ver. Het waren vooral politici van ARP en CHU die zich hiertegen 
principieel bleven verzetten. Dat betekende het einde van mijn christendemocratische 
betrokkenheid en activiteit.

Eigen doorbraakbeweging

Dat dat verzuilde maatschappelijke middenveld nota bene met medewerking van confessionele 
partijen als politieke steunpilaren ervan, sinds de jaren ’60 in de bestuurszorg geruisloos 
gereduceerd is tot een uitvoeringsorgaan van overheidsbeleid; dat staat en maatschappij daardoor 
steeds meer met elkaar vervlochten geraakt zijn; en dat de oorspronkelijk zozeer gekoesterde 
levensbeschouwelijke oriëntatie van die zuilen toen ook snel en geruisloos verschrompeld en 
verbleekt is, het is een kleine ironische noot in deze microgeschiedenis. Dat het principiële verzet 
van die Nijmeegse hoogleraar tegen mijn promotie weldra voornamelijk politiek gemotiveerd bleek 
te zijn, het heeft mijn oorspronkelijk aangekweekt ontzag voor de doorslaggevende rol en betekenis 
van christelijke principes sterk verzwakt. Het is pas onder invloed van neoliberale invloeden in de 
jaren ’80 dat begonnen is met een zekere ontvlechting van de verstatelijkt geraakte 
burgermaatschappij.6

Doorbraak maatschappelijke tweedeling

De naoorlogse Doorbraakgedachte, en daarmee ook de PPR als uitvloeisel ervan, had ook betrekking
op het doorbreken van de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, die met de daarmee 
samenhangende klassenstrijdgedachte zo’n sterk stempel gedrukt heeft op de maatschappelijke en 
politieke verhoudingen in de eerste helft van de 20e eeuw. Die doorbraak heeft zich na de oorlog wel
spoedig doorgezet. Klassenstrijd is geruisloos geweken voor georganiseerd overleg tussen 
werkgevers en werknemers (poldermodel). Maar daar is inmiddels een nieuwe maatschappelijke 
tweedeling voor in de plaats gekomen, de tweedeling tussen hoger- en lager opgeleiden. Die nieuwe
maatschappelijke scheidslijn wordt zo ingrijpend geacht, dat al gesproken wordt van een nieuw type 
apartheid. Hoog- en laag opgeleiden leven in aparte werelden. Zij worden gescheiden door 
verschillen die hemeltergend groot zijn, constateert de Belgische socioloog Mark Elchardus.7 Hoger 
en lager opgeleiden, zij komen elkaar steeds minder tegen in de buurt, op school en in instituties van
de democratie. Zij mijden elkaar ook bij het aanknopen van persoonlijke relaties en bindingen 
(huwelijk).

Deze scheidslijn op grond van opleidingsniveaus dreigt samen te vallen met heel verschillende 
mogelijkheden voor maatschappelijke ontplooiing en waardering, en tevens wat toegang tot 
netwerken en zeggenschap betreft. De politiek is hiervan een goed voorbeeld. In een recent 
onderzoek van TNS NIPO stelt 68% van de respondenten dat de mening van hoger opgeleiden hierin 
teveel doorklinkt. Bovendien geeft 84% aan dat er in de maatschappij teveel waarde wordt gehecht 
aan diploma’s en te weinig aan ervaring en praktijkkennis. Het onderwijs dat jarenlang gediend heeft
om vooruit te komen op de maatschappelijke ladder is nu zelf een verdelingsmechanisme 
geworden.8 



Het is een maatschappelijke scheidslijn die te maken heeft met de ontwikkeling van een 
meritocratische samenleving als vrucht van de ideologie van gelijke kansen. Naarmate die ideologie 
vrucht draagt, zijn het de eigen prestaties (een combinatie van talent en inspanning) die bepalend 
worden voor ieders maatschappelijke positie en status. Zo groeit er een nieuwe tweedeling tussen 
een bovenlaag van mensen die door eigen verdiensten maatschappelijk succesvol zijn en 
dienovereenkomstig beloond en gewaardeerd worden; en een onderlaag van mensen die daartoe de
capaciteiten missen en hun geringe maatschappelijke status niet langer kunnen wijten aan factoren 
buiten henzelf, zoals afkomst, sekse, huidskleur e.d. en daarom gebukt gaan onder statusangst, het 
besef weinig in tel te zijn.9 In feite zijn we daarmee op weg naar een nieuwe klassenmaatschappij 
met het onderscheid in erfelijk bepaalde intelligentie en energie als grondslag. Dat onderscheid ligt 
ook ten grondslag aan de ongelijkheid in gezondheid en levensverwachting. Wat levensverwachting 
betreft is het verschil tussen hoger- en lageropgeleiden al ongeveer zeven jaar.10 Op de keper 
beschouwd is die maatschappelijke tendens een nieuwe versie van sociaal darwinisme. En dat kan 
makkelijk uitmonden in een confrontatie tussen het ressentiment van de verliezers, die dat in de 
politiek vertalen in steun aan populistische tegenstromingen, en de arrogantie van de winnaars. 

Na de doorbraak van de maatschappelijke tweedeling tussen kapitaal en arbeid in de tweede helft 
van de vorige eeuw noopt deze nieuwe tweedeling tot een nieuwe maatschappelijke 
doorbraakbeweging, die zich ook uitstrekt tot het persoonlijke vlak. Zoals gezegd, is er tevens een 
groeiende distantie tussen hoger- en lageropgeleiden bij het aangaan van persoonlijke relaties en 
bindingen. Daartegen wordt nu een lans gebroken voor het aangaan van persoonlijke relaties en 
bindingen tussen hoger opgeleide (carrière)vrouwen en lager opgeleide jonge mannen als bijdrage 
tot een nieuwe emancipatie.11 Ook daarmee heeft de PPR te maken gekregen.
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