
1 Confessionele partijvorming in Nederland 
(tot 1952) 

1.1 De antirevolutionairen 

Politieke partijen in hun moderne vorm dateren in ons land uit 
het laatste kwart van de negentiende eeuw. De Anti-Revolutio-
naire Partij (ARP), voor het eerst onder A. Kuypers leiding op 
3 april 1879 te Utrecht bijeen, was de eerste.' Geruime tijd vóór 
1879 bestond er echter reeds een actieve antirevolutionaire of 
christelijk-historische richting in de Nederlandse politiek. Van 
deze richting is G. Groen van Prinsterer de grondlegger en, tot 
zijn overlijden in 1876, de voornaamste vertegenwoordiger ge-
weest.2  
Groen van Prinsterer, die onder sterke invloed stond van het Ré-
veil,3  verwierf nationale bekendheid met zijn boek Ongeloof en 
revolutie (1847), een bundeling van in de winter van 1845 op 1846 
bij hem thuis voor een aantal vrienden gehouden voordrachten. 
Zij die zich aangesproken voelden door dit boek en door ande-
re geschriften van zijn hand gingen zich weldra 'antirevolutio-
nair' of 'christelijk-historisch' noemen.4  Met de term 'antirevo-
lutionair' bedoelden Groen van Prinsterer en de zijnen aan te 
geven, dat zij de grondgedachten van de Franse revolutie - kern-
achtig samengevat in de leuze 'ni  Dieu,  ni maître' - afwezen. 
'Christelijk-historisch' noemden zij zich, omdat zij het uitgangs-
punt voor hun politieke handelen wensten te zoeken in de god-
delijke Openbaring en in de geschiedenis. 
Van 1849 tot 1866 is Groen van Prinsterer, met enkele onder-
brekingen, lid geweest van de Tweede Kamer van de Staten-Ge-
neraal. Hij kwam daar in het bijzonder op voor de vrijheid van 
onderwijs. Aanvankelijk was Groen van Prinsterer voorstander 
van een christelijke openbare school.5  Toen zijn politieke geest-
verwant, de ethisch-irenische6  minister van Justitie J.J.L. van der 
Brugghen,7  in 1857 een schoolwet tot stand bracht die in de ogen 
van Groen van Prinsterer een ontkerstening van het openbaar 
onderwijs impliceerde - hoogstens zouden nog 'christelijke en 
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maatschappelijke deugden' worden onderwezen -, koos deze De ARP stond 
laatste echter voor de christelijke bijzondere school. Deze school  tie  van 1886 en 
diende door de ouders van de kinderen zelf of door particuliere ren van 1894, d 
instellingen ingericht en, naar spoedig ook werd verlangd, door testants-christe 
de overheid op gelijke voet met het openbaar onderwijs gefi- de' wereld heel 
nancierd te worden. te haar duidelij 
De ommezwaai van Groen van Prinsterer inzake het onderwijs sfeer ontleend. 
ging veel conservatieven, met wie hij in de Kamer tot dan toe 
had samengewerkt, te ver. Ook Groen van Prinsterers verzet te- 
gen de koloniale politiek van de conservatieven en zijn opko- 1.2 De kathol 
men voor de rechten van het parlement droegen ertoe bij, dat 
de jaren zestig van de vorige eeuw een geleidelijke verwijdering Ongeveer in di 
te zien gaven tussen Groen van Prinsterer en de conservatieven, voltrok tussen 
In toenemende mate ging Groen van Prinsterer de kracht van jaren zestig vai 
zijn richting zoeken in het isolement,8  tot hij bij de verkiezingen ken en liberale 
van 1871, behalve van de conservatieven, ook afstand nam van De Nederlands 
de zich 'antirevolutionair' noemende Tweede-Kamerleden, tot een tweedi 
Slechts drie kandidaten beval hij publiekelijk aan, onder wie zich heersende goth 
Kuyper bevond.9  Geen van hen werd verkozen. openbare arnb1 
In de jaren die volgden zou de antirevolutionaire richting ech- versiteiten met 
ter snel aan kracht winnen - hoofdzakelijk door de inspannin- zicht achterges 
gen van Kuyper, die wel is aangeduid als de 'Klokkenist der klei- tholieken had I 
ne luyden'.10  Een belangrijke rol daarin speelde de oprichting, Republiek op 
in 1872, van het Anti-Schoolwet Verbond. Eveneens in 1872 bevoorrechte 
stichtte Kuyper een 'eigen' antirevolutionair dagblad, De Stan- geaccepteerd. 
daard. Twee jaar later werd hij, met steun van katholieken, in i Thorbecke vo 
de Tweede Kamer gekozen. teerden zij va 
In 1878 nam Kuyper, samen met anderen onder wie zijn poli- grondrechten 
tieke geestverwant jhr. A.F. de Savornin  Lohman"  -, het initia- vereniging en 
tief tot een volkspetitionnement. Dit volkspetitionnement was De positie var 
gericht tegen een door de liberale minister van Binnenlandse Za- in 1853, toen 
ken J. Kappeyne van de Coppello ingediende, voor het bijzon- ziging van 18 
der onderwijs nadelige schoolwet. Ondanks het voor die tijd gro- hiërarchie he 
te aantal bijeengebrachte handtekeningen ,12  werd de gewraakte in april van da 
schoolwet niet ingetrokken of gewijzigd. Uit de actie en de or- Hoewel het h 
ganisaties die het volkspetitionnement hadden gedragen ont- petitiOflflemel 
stond echter binnen het jaar de ARP. Voorzitter van het cen- 'AprilbeweglI 
traal comité van antirevolutionaire kiesverenigingen werd Kuy- houding tusse 
per, die de partij tevens van een eigen program had voorzien.13  bleef een bel 
De antirevolutionaire Kamerclub kwam onder voorzitterschap ook na 1848 
te staan van De Savornin  Lohman.  (men noemd 
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n -, koos deze De ARP stond niet op zichzelf. Zij was, althans na de Dolean- 
)ol. Deze school  tie  van 1886 en de scheuring binnen antirevolutionaire gelede- 
oor particuliere ren van 1894, de partij van het 'gereformeerde'14  deel van de pro- 
verlangd, door testants-christelijke zuil. Aan het behoren tot de 'gereformeer- 
onderwijs gefi- de' wereld heeft de ARP door de jaren heen in belangrijke ma- 

te haar duidelijke eigen identiteit en haar karakteristieke eigen 
.e het onderwijs sfeer ontleend.15  
ner tot dan toe 
terers verzet te- 
n en zijn opko- 1.2 De katholieken 
m ertoe bij, dat 
ke verwijdering Ongeveer in dezelfde periode als waarin zich de verwijdering 
conservatieven, voltrok tussen Groen van Prinsterer en de conservatieven - de 
r de kracht van jaren zestig van de negentiende eeuw -, groeiden ook katholie- 
de verkiezingen ken en liberalen uit elkaar. 
Lfstand nam van De Nederlandse katholieken zijn lange tijd veroordeeld geweest 
1e-Kamerleden. tot een tweederangs burgerschap.  16  In de Republiek was de 
1, onder wie zich heersende godsdienst de hervormde. Katholieken mochten geen 

openbare ambten bekleden, mochten aan de Nederlandse uni- 
ire  richting ech- versiteiten niet studeren en werden ook overigens in menig op- 
)r de inspannin- zicht achtergesteld. De staatsrechtelijke gelijkstelling van de ka- 
kkenist der klei- tholieken had plaats toen de Nationale Vergadering der Bataafse 
e de oprichting, Republiek op 5 augustus 1796 uitsprak, dat in Nederland geen 
ieneens in 1872 bevoorrechte of heersende godsdienst meer kon of zou worden 
tgblad, De Stan- geaccepteerd. Bij de grotendeels door de liberale voorman J.R. 
katholieken, in Thorbecke voorbereide grondwetsherziening van 1848, profi- 

teerden zij van de totstandkoming van verscheidene nieuwe 
Ier wie zijn poli- grondrechten, waaronder politiek belangrijke rechten als die van 
rn -, het initia- vereniging en vergadering. 
tionnement was De positie van de katholieken bleef vooralsnog zwak. Dit bleek 
innenlandse Za- in 1853, toen de paus mede als uitvloeisel van de grondwetswij- 
voor het bijzon- ziging van 1848 de eeuwen ervoor afgeschafte bisschoppelijke 
voor die tijd gro- hiërarchie herstelde. Grote groepen protestanten richtten zich  
rd  de gewraakte in april van dat jaar in een petitionnement tot koning Willem  III.  

actie en de or- Hoewel het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie door het 
gedragen ont- petitionnement niet ongedaan werd gemaakt, betekende de 

ter van het cen- Aprilbeweging' van 1853 een - nieuw - dieptepunt in de ver- 
ngen werd Kuy- houding tussen katholieken en protestanten. Op politiek terrein 
had voorzien. 13 bleef een belangrijke groep katholieken mede om deze reden 
voorzitterschap ook na 1848 nog geruime tijd samenwerken met de liberalen 

(men noemde hen daarom wel 'Papo-Thorbeckianen'). 

25 



Dat katholieken en liberalen in de jaren zestig van de vorige het liberale begi 
eeuw niettemin uit elkaar groeiden, was eerst en bovenal het ge- program dat  ant  
volg van de door paus  Pius IX  uitgevaardigde encycliek 'Quan- eigen oorsprong  
ta Cura' (1864), met bijgevoegde 'Syllabus Errorum', en het vier 

52C iakter draagt.  
jaar later hierop gevolgde mandement van de Nederlandse bis- richting van een 
schoppen over de noodzaak van katholiek onderwijs. Met name brochure van Sc 
jongere liberalen, die geleidelijk een meer anti-clericale richting Een aantal jarel 
waren ingeslagen, weigerden steun te verlenen aan het uit de en- tholieken het in 
cyciek en het mandement voortgekomen katholieke streven merciub. Schaej 
naar bijzonder onderwijs. Ook betuigden zij openlijk adhesie aan slechts sporadis 
de Italiaanse revolutie, die de kerkelijke staat - waarvan de paus hij het persoon] 
het hoofd was - bedreigde. Het einde van de samenwerking werd tot voorzitter w 
bezegeld toen met medewerking van de liberalen in 1871 het Ne- nadat Haffmans 
derlandse gezantschap bij het Vaticaan werd opgeheven. deel aan een vei 
De katholieken waren tot dan toe politiek niet of nauwelijks ge- na te gaan wat 
organiseerd geweest.17  Vanaf ongeveer 1870 kwam hierin ver- verkiezingen ee 
andering. Rond deze tijd raakte ook de priester-dichter H.J.A.M. katholieken te I 
Schaepman geleidelijk betrokken bij de politiek.18  In een artikel stelling van een 
in De Tijd van 23 november 1877, getiteld 'Een Centrum in het alle leden van 
Nederlandsche Parlement', bepleitte Schaepman de oprichting kend. Tijdens e 

van een algemeen-christelijke centrumpartij, naar voorbeeld van in Utrecht geh 
het Duitse Zentrum. 'De strijd onzer dagen is vóór of tegen tholieke kiesvei 
Christus, en naar dien eisch heeft het centrum voor alle christe- I katholieke  Two  
lijke minderheden plaats', aldus Schaepman in dit artikel. Zijn men, waarin d 
pleidooi vond echter noch bij de antirevolutionairen noch ook klaarden het Pi 
bij de katholieken zelf veel weerklank, hetgeen - alleen reeds digheid van de 
gelet op de felle pennestrijd die op dat moment in De Standaard In 1901 werd S 
gaande was tussen Kuyper en de katholieken - niet verwonder- lieke Kamerclu 
lijk was. Waarschijnlijk heeft Schaepman met het artikel dan ook lieke partij-een 
vooral de in zijn ogen aanwezige noodzaak van een grotere een- maakt. Begin I 
heid van de katholieken in politicis wensen te onderstrepen.19  op 15 oktober 
Het bereiken van deze staatkundige eenheid van katholieken Kamer J.W. val 
zou zijn voornaamste politieke doelstelling zijn in de jaren die Katholieke Kie 
volgden. Bij wijze van eerste stap publiceerde Schaepman, die Ook na de opri 
in 1880 tot lid van de Tweede Kamer was gekozen, in 1883 - naar hechte partijoi 
het succesvolle voorbeeld van Kuyper - de brochure Een ka- geen sprake .21 
tholieke partij. Proeve van een program. Blijkens deze brochure hen, evenals a: 
stond Schaepman geen 'kerkelijke partij' voor ogen. Hij wilde : inspanningen 
streven naar 'een staatkundig program, een program, dat hen [de 1931 voorzitte. 
katholieken] niet plaatst tegenover protestanten, maar tegen- Schaepman de 
over liberalen en conservatieven, die in nevelachtige woorden schouwde,22  sti  
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van de vorige het liberale beginsel belijden, het in halve daden beoefenen; een 

bovenal het ge- program dat antirevolutionair is in merg en been, maar toch zijn 

icycliek 'Quan- eigen oorsprong verraadt, zijn eigen kleur toont, zijn eigen ka- 

urn', en het vier rakter draagt.  120  Evenmin als zijn eerdere pleidooi voor de op- 

ederlandse bis- richting van een algemeen-christelijke centrumpartij, vond deze 

-wijs. Met name i brochure van Schaepman bij verschijning veel weerklank. 

lericale richting Een aantal jaren later, in 1891, namen enkele conservatieve ka- 

in het uit de en- thoheken het initiatief tot de oprichting van een katholieke Ka- 

Eiolieke streven merciub. Schaepman bezocht de bijeenkomsten van deze club 

dijk adhesie aan slechts sporadisch, en nadat in 1893 H.J.L. Haffmans, met wie 

vaarvan de paus hij het persoonlijk op dat moment niet goed meer kon vinden, 

nwerking werd tot voorzitter was gekozen, zelfs in het geheel niet meer. Kort 

in 1871 het Ne- nadat Haffmans in 1896 was overleden, nam Schaepman echter 

geheven, deel aan een vergadering van de Kamerclub, die als doel had om 

f nauwelijks ge- na te gaan wat moest worden gedaan om bij de eerstvolgende 
yam hierin ver- verkiezingen een zo groot mogelijke politieke eenheid van de 

ichter H,J.A,M. katholieken te bewerkstelligen. Ook werkte hij mee aan de op- 
18 In artikel stelling van een program van actie, dat op 20 oktober 1896 door 

Centrum in het alle leden van de katholieke Kamerclub zou worden onderte- 

,n de oprichting kend. Tijdens een op 5 mei 1897, op initiatief van Schaepman, 

ir voorbeeld van in Utrecht gehouden vergadering van afgevaardigden van ka- 

vóór of tegen tholieke kiesverenigingen uit het gehele land, werd een door de 

oor alle christe- katholieke Tweede-Kamerleden opgestelde resolutie aangeno- 

dit artikel. Zijn men, waarin de afgevaardigden van de kiesverenigingen ver- 
iairen noch ook klaarden het program van actie te aanvaarden en de zelfstan- 

- alleen reeds digheid van de Roomsch-Katholieke Staatspartij te erkennen. 

in De Standaard In 1901 werd Schaepman gekozen tot voorzitter van de katho- 
niet verwonder- lieke Kamerclub. De verwezenlijking van zijn ideaal, de katho- 

t artikel dan ook heke partij-eenheid, heeft hij echter niet volledig meer meege- 

en grotere een- maakt. Begin 1903 overleed hij te Rome. Anderhalf jaar later, 

nderstrepen.'9  op 15 oktober 1904, werd, op initiatief van het lid van de Eerste 

van katholieken Kamer J.W. van der Biesen, een Algemeene Bond van Roomsch- 
in de jaren die Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland opgericht. 

Schaepman, die Ook na de oprichting van deze Algemeene Bond was er van een 

n, in 1883 - naar hechte partijorganisatie bij de katholieken aanvankelijk nog 

ochure Een ka- geen sprake.2' De wijziging van het kiesstelsel in 1917 noopte 

[5 deze brochure hen, evenals andere politieke groeperingen, echter tot grotere 

ogen. Hij wilde inspanningen op dit punt. Ook W.H. Nolens, die van 1910 tot 

ram, dat hen [de 1931 voorzitter van de katholieke Kamerclub was en evenals 

en, maar tegen- Schaepman de katholieke partij-eenheid als noodzakelijk be- 

ichtige woorden schouwde,22  stuurde in deze richting. Nadat in 1919 de naam van 

PM 



de Bond, als gevolg van een structuurverandering, was veran-
derd in Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Rijkskies-
kringorganisaties in Nederland, vond op 5 juni 1926 de formele 
oprichting plaats van de Roomsch-Katholieke Staatspartij 
(RKSP). 
De onmiddellijk hieraan voorafgaande jaren hadden een sterke 
politieke verdeeldheid te zien gegeven in katholieke kring, on-
der meer tot uitdrukking komend in de oprichting, in 1922, van 
de behoudende Nieuwe Katholieke Partij (NKP) en de meer 
vooruitstrevende Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP) als-
mede in het optreden - binnen de Algemeene Bond - van het 
door J. Veraart in 1924 opgerichte St. Michaëlverbond. 
Zoals de ARP de politieke tak van het 'gereformeerde' deel van 
de protestants-christelijke zuil was, behoorde de RKSP - een-
maal totstandgekomen - tot de katholieke zuil.23  Anders dan de 
'gereformeerde' wereld, vond de katholieke zuil haar eenheid 
allereerst in het behoren tot één bepaalde kerk. Als lid van de-
ze kerk maakte de katholiek min of meer automatisch deel uit 
van de katholieke wereld, de RKSP incluis. 

1.3 De Coalitie 

Hoewel de katholieken en de antirevolutionairen tot verschil-
lende werelden behoorden, zijn zij in politicis niet onafhankelijk 
van elkaar opgetreden. Integendeel, reeds spoedig gingen zij een 
politiek bondgenootschap aan, dat in de parlementaire geschie-
denis bekend is geworden als 'de Coalitie'. Bij het ontstaan van 
deze Coalitie heeft, naast wederzijdse herkenning vanuit het 
christelijk geloof,24  vooral ook de praktisch-politieke overeen-
stemming terzake van het onderwijs - of, negatief gesteld: de ge-
meenschappelijke vijand van het liberalisme - een rol gespeeld.25  
Tussen Schaepman en de antirevolutionaire Kamerclub onder 
leiding van De Savornin  Lohman  ontstond reeds in het begin 
van de jaren tachtig een nauwe samenwerking in de Kamer. In 
1888 gingen katholieken en antirevolutionairen een stembusak-
koord aan en vormden zij, na dank zij de kiesrechtuitbreiding 
van 1887 en de onderlinge steun in de districten voor de eerste 
maal een meerderheid te hebben behaald in de Kamer ,26  geza-
menlijk een kabinet, dat onder leiding kwam te staan van de an-
tirevolutionair  AE.  baron Mackay.27  
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Uit de dagen van de Coalitie: karikatuur van Albert  Hahn  uit 1902 
over de politieke samenwerking tussen antirevolutionairen (Kuyper) en 
rooms-katholieken (Schaepman). Het onderschrift 'De brandkast 
beschermd met bijbel en wierookvat' was de titel van de rede waarmee 
SDAP-leider mr. P.J. Troelstra het land afreisde. 

Nadat dit kabinet-Mackay in 1891 was gevallen, duurde het tien 
jaar alvorens er een nieuw Coalitie-kabinet werd gevormd, het 
kabinet-Kuyper (19011905).28 Kuyper, die zijn aanvankelijke 
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reserves jegens samenwerking met de katholieken geleidelijk 1.4 De christeli 
had laten varen, beriep zich ter verdediging van de hernieuwde 
samenwerking in Coalitieverband op de gedachte van de 'Anti- Met de oprichtiii 
these'. Bij het aangaan van politieke bondgenootschappen dien- protestantse vol 
de volgens hem bepalend te zijn de vraag of een bepaalde groe- zijn leiderschap] 
pering de soevereiniteit van God op het terrein van de staat- tot een scheurin 
kunde als leidend beginsel wenste te erkennen. Aldus be- De onmiddellijk 
schouwd waren orthodox-protestanten en katholieken, hoewel sie over een in 1 
zij organisatorisch gescheiden optrokken, politiek meer op el- Zaken J.P.R. Ta 
kaar aangewezen dan men op grond van de godsdienstige over- van de Kieswet.. 
tuigingen en historie van beide volksgroepen zou verwachten. In  form  de in 1887 
zijn deputatenrede van 17 april 1901 verwoordde Kuyper dit als heid en maatsci 
volgt: 'Voor ons staat de zaak dan ook eenvoudig zoo: Sluit ge vaarden. De Sa 
de Roomschen buiten de hedendaagsche Christenheid, dan is de piële gronden. F 
Protestantsche geloovige Christenheid met handen en voeten hij als een eerste 
gebonden, en voor altoos, aan de ongeloovige meerderheid over- dividuele grond 
geleverd, en wordt alle verzet tegen het Revolutiebeginsel doel- tot dan toe vooi 
loos. Wilt ge daarentegen den strijd voor den Christelijken laten. 
grondslag van ons staatsleven met hoop op zegepraal aanbinden, In 1894 stelde E 
zij het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de Roomschen tig weer kandid 
u in dit uw Christelijk bedoelen nog krachtdadig steunen kun- vormden zich ts 
nen, en leg af alle hooghartigheid, die ook tegenover hen, als uw tionaire onder 1 
medeburgers, ons niet past. '29  Bij gelegenheid van het overlijden en een uit 'anti 
van Schaepman, twee jaar later, schreef Kuyper in De Heraut: zoals zij zich sp 
'In een worsteling tegen het ongeloof staan Roomschen en Cal- De Savornin  Lc  
vinisten naast elkander, om, zij het op eigen wijze, het heiligste re Partij opgeri 
te bewaren, wat God ons volk schonk. Dat te hebben gevoeld 1901 zeven zete 
en aan dat ideaal heel zijn leven te hebben gewijd, blijft zijn  on-  Aan deze zelfd4 
vergankelijke eere.130  Van zijn kant had Schaepman reeds op 1 ke zijde hierna 
december 1882 in de Tweede Kamer verklaard: 'ik heb hier nooit kanten A.W. R 
iets anders verdedigd, dan wat ik naar mijn katholieke en anti- Christelijk-list 
revolutionaire beginselen, die één zijn, verdedigen moest.'31  van Kiesvereen 
Na een kort intermezzo, veroorzaakt door de grote nederlaag de provincie Fi 
van de confessionele partijen bij de Tweede-Kamerverkiezingen naire Partij var 
van 1905, was het kabinet-Heemskerk (1908-1913) het derde en aaneen tot de C 
laatste Coalitie-kabinet vóór het uitbreken van de Eerste We- de de fusie van 
reldoorlog. Evenals eerder het kabinet-Kuyper, werd dit kabi- op Christelijk-] 
net-Heemskerk, behalve door antirevolutionairen en katholie- in de Christelij, 
ken, in de Kamer ook loyaal gesteund door de christelijk-histo- De Christelijk- 
rischen. 1 dere mate - d 

gestaan van de 
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eken geleidelijk 1.4 De christelijk-historischen 
1 de hernieuwde 
te van de 'Anti- Met de oprichting van de ARP in 1879 had Kuyper de orthodox- 
)tschappen dien- protestantse volksgroep tot politieke eenheid gebracht. Onder 
1 bepaalde groe- zijn leiderschap kwam het na verloop van tijd echter desondanks 
in van de staat- tot een scheuring in antirevolutionaire gelederen. 
nen. Aldus be- De onmiddellijke aanleiding voor deze scheuring was de discus- 
olieken, hoewel sie over een in 1892 door de liberale minister van Binnenlandse 
dek meer op ei- Zaken J.P.R. Tak van Poortvliet ingediend voorstel tot wijziging 
sdienstige over- van de Kieswet. Kuyper was bereid dit wetsontwerp, waarin con- 

u verwachten. In  form  de in 1887 herziene Grondwet 'kentekenen van geschikt- 
le Kuyper dit als heid en maatschappelijke welstand' werden genoemd, te aan- 
dig  zoo: Sluit ge vaarden. De Savornin  Lohman  bestreed het ontwerp op princi- 
enheid, dan is de piële gronden. Het voorstel van Tak van Poortvliet beschouwde 
tnden en voeten hij als een eerste stap op de weg naar algemeen kiesrecht op in- 
eerderheid over- dividuele grondslag, waarmee het door de antirevolutionairen 
tiebeginsel doel- tot dan toe voorgestane organisch kiesrecht zou worden losge- 
en Christelijken laten. 
praal aanbinden, In 1894 stelde Kuyper zich voor het eerst sinds de jaren zeven- 
.t de Roomschen tig weer kandidaat voor de Tweede Kamer. Na zijn verkiezing 
lig steunen kun- vormden zich twee geestverwante Kamerclubs: een antirevolu- 
iover hen, als uw tionaire onder leiding van Kuyper, die uit 'Takkianen' bestond,  
an  het overlijden en een uit 'anti-Takkianen' bestaande vrij-antirevolutionaire - 
er in De Heraut: zoals zij zich spoedig zou noemen - onder voorzitterschap van 
omschen en Cal- De Savornin  Lohman.  In 1898 werd de Vrij-Anti-Revolutionai- 
ijze, het heiligste re Partij opgericht, die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 
hebben gevoeld 1901 zeven zetels verwierf tegen 24 voor de ARP van Kuyper. 

rijd, blijft zijn  on-  Aan deze zelfde verkiezingen namen aan protestants-christelij- 
pman reeds op 1 ke zijde hiernaast nog deel de in december 1896 door de predi- 
'ik heb hier nooit kanten A.W. Bronsveld, J.Th. de Visser en anderen opgerichte 
tholieke en anti- Christelijk-Historische Kiezersbond en de in 1898 ontstane Bond 
igen moest.` van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in 
grote nederlaag de provincie Friesland. In 1903 sloten de Vrij-Anti-Revolutio- 

merverkiezingen naire Partij van De Savornin  Lohman  en de Kiezersbond zich 
)13) het derde en aaneen tot de Christelijk-Historische Partij.32  Op 9 juli 1908 volg- 
n de Eerste We- de de fusie van deze partij met de Bond van Kiesvereenigingen 
r, werd dit kabi- op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland 
iren en katholie- in de Christelijk-Historische Unie (CHU).33  
christelijk-histo- De Christelijk-Historische Kiezersbond had, evenals - in min- 

dere mate - de Vrij-Anti-Revolutionaire Partij, onder invloed 
gestaan van de ethische richting in de Nederlandse Hervormde 
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Kerk. De Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische 
grondslag in de provincie Friesland was overwegend op de con- 
fessionele richting binnen deze zelfde kerk georiënteerd ge-
weest. Eerder dan Groen van Prinsterer of D. Chantepie de la 
Saussaye, kan de hervormde theoloog Ph.J. Hoedemaker - die 
sterk theocratisch dacht34  - worden, beschouwd als de geestelij-
ke vader van de Bond. De hieruit voortvloeiende verschillen zijn 
binnen de CHU altijd waarneembaar gebleven. Met elkaar ge-
meen hadden de drie constituerende richtingen in de Unie ech-
ter, dat zij een sterk hervormd karakter droegen. Het verschil in 
geestelijk klimaat tussen de ARP en de CHU laat zich, althans 
ten dele ,35  hieruit verklaren. 
De CHU beklemtoonde, evenals vóór 1908 haar drie voorlopers 
in meerdere of mindere mate hadden gedaan, het protestantse 
karakter van de Nederlandse natie. Zij keerde zich tegen het 
haars inziens te veel op de voorgrond plaatsen van de 'Antithe-
se' door Kuyper, tegen 'een groepeering des volks in twee dee-
len naar Godsdienstige onderscheiding', zoals zij in artikel 8 van 
haar op 9 juli 1908 vastgestelde program van beginselen ver-
klaarde.36  'Heel de kerk en heel het volk', de kenmerkende leu-
ze van Hoedemaker, was in zekere zin ook haar devies  .37  Mede 
als gevolg hiervan dachten de ARP en de CHU verschillend over 
maatschappelijk-politieke organisaties op christelijke grondslag. 
Terwijl de ARP overtuigd voorstandster was van bijzonder on-
derwijs, neigde men in christelijk-historische kring ten dele meer 
naar hetgeen Groen van Prinsterer oorspronkelijk had voorge-
staan, te weten christelijk openbaar onderwijs. Terwijl veel an-
tirevolutionairen de eigen partij min of meer als een beginsel-
kwestie ervoeren, verklaarde De Savornin  Lohman  bij de op-
richting van de CHU dat deze niet meer nodig zou zijn als 'al-
len, welke ook hun persoonlijk gevoelen zij, de verplichting er-
kennen, op staatkundig gebied met de Christelijke beginselen te 
rekenen, daar ons volk een Christelijk volk is'.38  Uit de afwijzing 
van een te veel op de voorgrond stellen van de 'Antithese' vloei-
de tevens een verschil in opstelling jegens het katholieke volks-
deel voort. Terwijl Kuyper de katholieken geleidelijk ging be-
schouwen als onmisbare bondgenoten in zijn politieke strijd, 
leidden de protestants-theocratische idealen van de christelijk-
historischen in de praktijk nogal eens tot een zeker anti-papis-
me. 
Een laatste voornaam verschil tussen ARP en CHU betrof de 
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partijorganisatie. Indien in christelijk-historische kring het ver-
schil tussen 'partij' en 'Unie' telkens weer benadrukt werd, dan 
bedoelde men daarmee dat men een grote mate van verschei-
denheid van politieke opvatting in eigen kring aanvaardbaar en 
ook wenselijk achtte. Pas in de jaren zestig van de twintigste 
eeuw werd overgegaan tot de opstelling van een politiek werk-
program, terwijl de gebondenheid van vertegenwoordigers aan 
fractie- en partijstandpunten - voorzover deze reeds tot stand 
kwamen - in de CHU altijd beduidend minder is geweest dan in 
de ARP. De CHU werd als gevolg hiervan eerder gekenmerkt 
door een politieke 'attitude' en 'cultuur' dan door een duidelijk 
politiek profiel. 

Hoewel de CHU derhalve een andere sfeer ademde dan de ARP 
en reserves koesterde tegen de vergaande verzuiling van de 
Nederlandse samenleving en politiek, behoorde zij in de prak-
tijk tot dezelfde (plurale) protestants-christelijke zuil als de an-
tirevolutionairen. Dit kwam tot uitdrukking in verschillende an-
dere sectoren van het maatschappelijk-politieke leven, zoals de 
sociaal-economische sector en de omroep, waar 'gereformeer-
den' en hervormden samenwerkten in gemeenschappelijke pro-
testants-christelijke organisaties. 39 

WZ MIMI 

Zowel in antirevolutionaire als christelijk-historische kring heeft 
vrijwel vanaf het begin het verlangen geleefd naar een hereni-
ging van de beide richtingen. Zo verklaarde Kuyper in zijn ope-
ningsrede voor de deputatenvergadering van 2 november 1916: 
'[01f straks her-aaneensluiting denkbaar zal zijn met niet weini-
gen, die in 't verleden ons verlieten, blijft af te wachten. Steeds 
lag die her-aaneensluiting in mijn begeerte niet alleen, maar ook 
in mijn bede, en ik ga er vast op: Vroeg of laat komt ze, al voel 
ik zelf dat het lichter vlotten zal, als mijn zelf-verdwijning een 
grendel te meer van de scheidsdeur zal hebben afgeschoven. 40 
Over zijn laatste ontmoeting met De Savornin  Lohman  tekende 
H. Colijn - die vanaf april 1922 gedurende bijna twintig jaar de 
opvolger van Kuyper als leider van de ARP is geweest41  -, naar 
aanleiding van een daarover in 1930 in de pers verschenen be-
richt, aan: 
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Inderdaad heeft de Heer  Lohman,  slechts enkele dagen vóór zijn 
verscheiden, mij verzocht om even bij hem te komen. ik meen, 
dat dit was vier dagen vóór zijn sterven. Zijn verzoek bereikte mij 
in den voormiddag op het ministerie van Financiën en dienzelf-
den namiddag bezocht ik hem, verwachtende, dat hij iets bijzon-
ders te zeggen zou hebben. Eenigermate tot mijn verrassing sprak 
hij aanvankelijk over verschillende aangelegenheden van niet bij-
zonder gewichtigen aard. Tegen het einde evenwel kwam hij op 
de oorzaken van de scheiding tusschen de antirevolutionairen en 
de christelijk-historischen, waarbij hij nog al naar voren bracht 
de persoonlijke verhouding tussen Kuyper en hemzelf, welke hij 
in het licht van het gebeurde zag staan als een der beletselen voor 
nauwere aaneensluiting tusschen AR en  CH.  Nu Kuyper even-
wel was heengegaan en hijzelf het ook niet lang meer maken zou 
meende hij, dat althans één der beletselen voor een toekomstig 
samengaan van AR en  CH  niet meer bestond. Toen ik opmerk-
te, dat een eventuele hereeniging van de beide protestantsch-
christelijke groepen waarschijnlijk meer bezwaren zou ondervin-
den van den kant der  CH  dan van de kant der AR, betwistte hij 
dit niet, doch verzocht ten slotte mij als Leider der AR om van 
mijn kant alles na te laten, wat een hereeniging zou kunnen te-
genhouden, zulk een hereeniging verder aan de ontwikkeling der 
dingen en aan den tijd overlatende. Die belofte heb ik hem ge-
geven. 42 

In zijn toelichting op het antirevolutionaire beginselprogram van 
1934 schreef Colijn, in navolging van Groen van Prinsterer, 'dat  
alien  die de hoofdwaarheden der hervorming aanvaarden, in ons 
land in den politieken strijd schouder aan schouder behooren te 
staan  5.43  Hij liet hier echter aanstonds op volgen: 'Maar scheu-
ring gaat altijd veel gemakkelijker dan het weer bijeenbrengen. 
En dit vooral, wanneer er voor de scheuring geen diepere grond 
is. Dan komt men er licht toe, om te gaan zoeken naar verschil. 
En de geschiedenis der laatste veertig jaren bewijst, dat men dan 
soms kunstmatig van elkaar afgroeit. Dan worden wederzijds 
soms leuzen aangeheven, die met de waarheid op gespannen voet 
staan, al geven ze bij een stembus somwijlen profijt.'44  
Binnen de Eerste-Kamerfractie van de CHU ontstond in de ja-
ren twintig een stroming, die een duidelijke voorkeur had voor 
samenwerking en zo mogelijk samengaan van ARP en CHU, 
met jhr. B.C. de Savornin  Lohman  en W.L. baron de Vos van 
Steenwijk als belangrijke representanten.45  Kort voor het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog bespraken onder anderen  
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dagen vóór zijn J. Schokking 6  en J.J.R. Schmal47  de verhouding van antirevolu- 
omen. ik meen, tionairen en christelijk-historischen echter op een wijze die wei- 
oek bereikte mij  fig  uitzicht leek te bieden op een spoedige hereniging, al was het 
ciën en dienzelf- op zichzelf niet zonder betekenis dat erover geschreven werd. 
at hij iets bijzon- Inmiddels waren naast de ARP en de CHU verscheidene klei- 
verrassing sprak 

I nere protestants-christelijke partijen ontstaan. Reeds in 1905 
eden van niet bij- 
wel kwam hij op 

was, uit onvrede over het sociale beleid van het kabinet-Kuyper 

wolutionairen en en de eenzijdige gerichtheid van de ARP op samenwerking met 

aar voren bracht de katholieken, door A.P. Staalman de Christen-Democratische 
emzelf, welke hij Partij (CDP) opgericht. In 1912 volgde de oprichting van de 
r beletselen voor Christelijk-Sociale Partij (CSP) door A.R. van de Laar. Delen 
Tu Kuyper even- van de CDP en de CSP gingen, samen met onder meer de voor- 
meer maken zou malige Bond van Christen-Socialisten, in 1926 op in de vooruit- 
r een toekomstig strevende Christelijk-Democratische Unie (CDU).48  Hiernaast 
Toen ik opmerk- ontstond in 1918, uit een combinatie van theologische en poli- 
le protestantsch- tieke bezwaren tegen de opstelling van de ARP, de Staatkundig 
en zou ondervin- 
AR, betwistte hij Gereformeerde Partij (SGP).49  Drie jaar later richtten enkele 

der AR om van hervormde predikanten uit onvrede over de koers van de CHU 

g zou kunnen te- de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (HGS) op. 
ontwikkeling der 

:e heb ik hem ge- 
1,6 Het einde van de Coalitie 

iselprogram van Het feit dat met de Pacificatie van 1917 in belangrijke mate een 
Prinsterer, 'dat einde was gekomen aan de schoolstrijd, zorgde voor een ver- 
vaarden, in ons zwakking van de banden tussen de Coalitiepartijen.50  Ook de ge- 

der behooren te ljktijdige afschaffing van het districtenstelsel, dat voorheen had 
n: 'Maar scheu- genoodzaakt tot stembusafspraken en derhalve een technisch 
bijeenbrengen. bindmiddel had gevormd, droeg hiertoe bij. Het tweede Coali- 

n diepere grond tiekabinet na de Eerste Wereldoorlog, dat evenals het eerste 
n naar verschil. (1918-1922) onder leiding stond van de katholiek jhr. Ch.J.M. 

ijst, dat men dan Ruijs de Beerenbrouck,51  kende in oktober 1923 een tussentijd- 
rden wederzijds se crisis, doordat tien katholieke Kamerleden voor een door de 
gespannen voet socialisten ingediende motie tegen een ontwerp-vlootwet stem- 

ofijt.'44 den. Op  11 november 1925 viel het juist opgetreden kabinet-Co- 
ritstond in de ja- lijn, doordat de christelijk-historischen, tezamen met socialisten 
Drkeur had voor en vrijzinnig-democraten, stemden voor een motie van de staat- 
ARP en CHU, kundig-gereformeerde ds. G.H. Kersten om het tijdens de Eer- 

[ron de Vos van ste Wereldoorlog weer ingestelde gezantschap bij het Vaticaan 
)rt voor het uit- op te heffen.52  
a onder anderen Na een langdurige demissionaire periode - waarin de fractie- 
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voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), H.P. mer voor een d( 
Marchant, een vergeefse poging ondernam de Coalitie definitief kers, ingediend 
te breken door een kabinet te formeren van vrijzinnig-demo- werd afgekeur 
craten, socialisten en katholieken - kwam in maart 1926 een ex- voormalige een 
tra-parlementair kabinet onder leiding van de christelijk-histo- gevormde kabi 
rische jhr. D.J. de Geer tot stand. Na de verkiezingen in juli 1929 schiedenis ook 
vormde Ruijs de Beerenbrouck opnieuw een extra-parlementair Dat De Geer d 
kabinet, met ministers die afkomstig waren uit de kring van de van de ontwik. 
drie grotere confessionele partijen. kring, waar het 
In 1933 bracht Colijn, die reeds in 1913 had gepleit voor een bre- gewezen, had  ii  
dere samenwerking dan voor Kuyper aanvaardbaar was ge- logie van de Z 
weest ,53  een vijfpartijenkabinet tot stand van ARP, CHU, RKSP, gegeven aan ki 
de vrijzinnig-democraten en de liberale Vrijheidsbond. Nadat dit voor het sociali 
tweede kabinet-Colijn het tussentijdse aftreden van de katho- ke politiek en i 
lieke minister van Economische Zaken M.P.L. Steenberghe naar sociaal-ecofloni 
aanleiding van een verschil van inzicht inzake het monetaire kringen van he 
vraagstuk had overleefd, bood het in juli 1935 zijn ontslag aan met G.E. van 
toen de RKSP-fractie weigerde haar vertrouwen uit te spreken Voor de RKSI 
in het algemene beleid van het kabinet. Colijn formeerde hier- met de sociaal- 
op een derde kabinet, dat niet wezenlijk afweek van zijn twee- van de 'uiterst 
de. voor het eerst 
Toen de ARP bij de verkiezingen van 1937 - mede dank zij een de bisschoppeli 
toeloop van vrijzinnige kiezers - een winst boekte van drie ze- met de Sociaal• 
tels, wenste Colijn opnieuw een kabinet van brede samenstelling handhaving va 
te formeren. Ditmaal moest hij echter rekening houden met de hij in de Kame 
in RKSP- en CHU-kring levende wensen en kwam er voor het  king  met de  so  
eerst sinds de nacht van Kersten uit 1925 weer een Coalitie-ka- den gezocht m 
binet tot stand. Een omslag in de conjunctuur deed de conflic- gen; ook andei 
ten tussen met name katholieken en antirevolutionairen even- en een besluit 
wel reeds spoedig weer oplaaien. niem moeten z 
In mei 1939 trad de antirevolutionaire minister van Financiën ste noodzaak' 
J.A. de Wilde af ten gevolge van de weigering van zijn katho- met de ARP r 
lieke collega van Sociale Zaken, C.P.M. Romme, om verder- eveneens bere 
gaande bezuinigingen door te voeren. Opnieuw was het Colijn SDAP in de ic 
die werd belast met de formatie van een kabinet. De katholie- tatie had onde 
ken hielden zich, verontwaardigd als zij waren dat het initiatief tiek van een j( 
niet aan hen werd gelaten, in een latere fase buiten de kabi- elen, die in he 
netsvorming. Uiteindelijk verscheen Colijn op 25 juli 1939 in de van het streve 
Kamer met een kabinet, dat door hem geheel buiten de fracties leving, waarto 
om was samengesteld en waarin de RKSP niet was vertegen- opgeroepen. 58 
woordigd. Op  27 juli 1939 stemde de meerderheid van de Ka- Waren de  CH  



d (VDB), H.P. mer voor een door de voorzitter van de RKSP-fractie, L.N. Dec- 
)alitie definitief kers, ingediende motie, waarin het optreden van het kabinet 
rijzinnig-demo- werd afgekeurd.54  De christelijk-historische fractieleider en 
irt 1926 een ex- voormalige eerste minister De Geer nam in het hierop door hem 
:hristelijk-histO- gevormde kabinet voor de eerste maal in de Nederlandse ge- 
igen in juli 1929 schiedenis ook twee sociaal-democraten op. 
ra-parlementair Dat De Geer deze stap zette, lag tot op zekere hoogte in de lijn 
:1e kring van de van de ontwikkeling van zijn partij. In christelijk-historische 

kring, waar het vooropstellen van de 'Antithese' steeds was af- 
it  voor een bre- gewezen, had in de jaren twintig en dertig de dialectische theo- 
rdbaar was ge- logie van de Zwitserse theoloog Karl Barth een sterke impuls 
P, CHU, RKSP, gegeven aan kritiek op 'christelijke' politiek en begrip gewekt 
bond. Nadat dit voor het socialisme.55  Vertolkers van de kritiek op de christelj- 
i van de katho- ke politiek en pleitbezorgers van een grotere ordening van het 
:eenberghe naar sociaal-economisch leven, werden in de CHU vooral gehoord in 

het monetaire kringen van het christelijk-historische dagblad De Nederlander, 
zijn ontslag aan met G.E. van Walsum als belangrijk woordvoerder,56  
n uit te spreken Voor de RKSP speelde bij het aangaan van de samenwerking 
formeerde hier- met de sociaal-democraten in het kabinet-De Geer de doctrine 
k van zijn twee- van de 'uiterste noodzaak' een rol.57  Deze doctrine was in 1922 

voor het eerst geformuleerd door Nolens, naar aanleiding van 
ede dank zij een de bisschoppelijke uitspraak van mei 1921 tegen een samengaan 
kte van drie ze- met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en voor 
de samenstelling handhaving van de christelijke coalitie. Op 17 maart 1926 had 
houden met de hij in de Kamer uiteengezet wat de doctrine inhield: samenwer- 

vam er voor het  king  met de socialisten diende door de katholieken niet te wor- 
een Coalitie-ka- den gezocht maar door de uiterste nood te worden opgedron- 
deed de conflic- gen; ook andere partijen moesten bereid zijn tot samenwerking 
iitionairen even- en een besluit van de Kamerclub over samenwerking zou una- 

niem moeten zijn. In 1939 achtte de RKSP kennelijk een 'uiter- 
r van Financiën ste noodzaak' aanwezig, nu voortzetting van de samenwerking 
van zijn katho- met de ARP problematisch scheen, de CHU en de VDB zich 

me, om verder- eveneens bereid toonden het nieuwe kabinet te steunen en de 
w was het Colijn SDAP in de loop van de jaren dertig een belangrijke heroriën- 
ret. De katholie- tatie had ondergaan. Op  de achtergrond speelde een rol de kri- 
dat het initiatief tiek van een jongere generatie katholieke politici en intellectu- 
buiten de kabi- elen, die in het kabinetsbeleid tot dan toe te weinig herkenden 

25 juli 1939 in de van het streven naar een corporatieve ordening van de samen- 
miten de fracties leving, waartoe de encycliek 'Quadragesimo Anno' in 1931 had 
t was vertegen- opgeroepen .58 

heid van de Ka- Waren de CHU en de RKSP in 1939 derhalve, zij het elk om ei- 
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gen redenen, bereid samenwerking met de SDAP aan te gaan, 
de antirevolutionairen veroordeelden het toetreden tot het ka-
binet-De Geer van de enige antirevolutionair, de latere oor-
logspremier P.S. Gerbrandy, die zonder raadpleging van zijn par-
tij op de uitnodiging van De Geer inging.` Daarmee was een, 
naar achteraf bleek, definitief einde gekomen aan de Coalitie.60  

IfrAJYJ'ThYIr4V 

De Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting tussen 1940 en 
1945 gaven een belangrijke impuls aan het proces van herbezin-
fling  op de (confessionele) partijvorming, zoals dat in de jaren 
twintig en dertig reeds geleidelijk op gang was gekomen. Een na 
de bevrijding door de Nederlandse Volksbeweging (NVB) on-
dernomen poging de traditionele scheidslijnen in de Nederland-
se politiek, godsdienst en klasse, te doorbreken (de zogeheten 
'Doorbraak'), mislukte echter. 61 
Onder de katholieken bevonden zich de nodige voorstanders van 
vernieuwing van het partijstelsel. Uiteindelijk keerde evenwel 
een katholieke eenheidspartij terug.` F.J.F.M. Duynstee had in 
een brochure een dergelijke partij als een beginselkwestie voor-
gesteld.63  Representatief voor de hoofdstroom in het katholieke 
denken op het punt van de partijvorming was echter het in ok-
tober 1945 verschenen Advies betreffende het electoraal optreden 
der Katholieken van het eerder dat jaar door het dagelijks be-
stuur van de RKSP ingestelde Centrum voor Staatkundige Vor-
ming. Dit advies, dat was voorbereid door een commissie onder 
leiding van de latere premier J.E. de Quay, stelde dat de vraag 
of de katholieke Nederlanders zich electoraal zelfstandig dien-
den te groeperen een vraag was, die in het licht van de ontwik-
keling der feitelijke omstandigheden aan de hand van de katho-
lieke beginselen kon worden beslist. Voor de eerstvolgende ver-
kiezingen was volgens het advies, mede gelet op de onoverzich-
telijke politieke situatie, een dergelijk zelfstandig electoraal op-
treden vereist.64  
In zijn vergadering van 22 december 1945 nam de partijraad van 
de RKSP, conform dit advies, een resolutie aan, waarbij de 
RKSP werd omgezet in de Katholieke Volkspartij (KVP). In de 
overwegingen stond te lezen, dat deze partij 'niet is een kerke-
lijke partij, maar dat men tot haar behoort toe te treden op grond 



P aan te gaan, van de aanvaarding van haar program, zodat ook voor niet-ka- 
Jen tot het ka- tholieken toetreding mogelijk moet zijn'. 
de 

'Christelijke Volks- 
de latere oor- partij' werd op zichzelf een passende benaming geacht voor de 
ng van zijn par- nieuwe partij. Volgens de resolutie verdiende het echter, ter 
Lrmee was een, voorkoming van verwarring met de protestants-christelijke par- 
n de Coalitie. 60 tijen, geen aanbeveling deze naam aan te nemen.66  

Hoewel met name de openstelling voor niet-katholieken op pa-
pier een wezenlijke vernieuwing opleverde,67  bleek de KVP in 
de praktijk reeds spoedig in menig opzicht de rechtstreekse op-
volger te zijn van de vooroorlogse RKSP. 

tussen 1940 en 
s van herbezin- 
dat in de jaren 1.8 De samensprekin gen in protestants-christelijke kring 
komen. Een na 
ing (NVB)  on-  In antirevolutionaire kring was tijdens en mede onder invloed 
de Nederland- van de Tweede Wereldoorlog, vooral bij de Trouw-groep rond 
(de zogeheten J.A.H.J.S. Bruins Slot,68  het oude ideaal van één grote prote- 

stants-christelijke volkspartij weer levend geworden.  61  Hoewel 
)orstanders van zowel AR-voorman J. Schouten70  als Unieleider H.W. Tilanus71  
ceerde evenwel gereserveerd stond tegenover een eventuele fusie van hun par- 
)uynstee had in tijen, vonden - nadat aan het begin van de oorlog onder auspi- 
eikwestie voor- ciën van ARP en CHU verschillende massabijeenkomsten Wa- 
ihet katholieke ren gehouden om het protestants-christelijke volksdeel te mo- 
chter het in ok- biliseren tegen de Duitsers en de Nederlandse Unie 72 - vanaf ju- 
toraal optreden li 1945 officiële besprekingen plaats tussen delegaties van ARP 
et dagelijks be- en CHU.73  Deze besprekingen mondden in oktober van dat jaar 
Latkundige Vor- uit in een voorstel aan de respectieve kiesverenigingen om tot 
ommissie onder federatieve samenwerking over te gaan.74  
de dat de vraag Tijdens een op 23 januari 1946 gehouden buitengewone depu- 
elfstandig dien- tatenvergadering bleek de ARP hiertoe in beginsel bereid. De 
van de ontwik- buitengewone algemene vergadering van de CHU van 27  fe- 
d  van de katho- bruari 1946 daarentegen sprak zich - hoewel de mogelijkheid 
rstvolgende ver- van federatie of fusie ook hier serieus was overwogen  71  - in een 
de onoverzich- met grote meerderheid van stemmen aanvaarde resolutie uit 

[g electoraal op- voor niet meer dan 'contact' tussen het dagelijks bestuur van de 
CHU en het moderamen van de ARP. De kiesverenigingen wer- 

Le partijraad van den vrij gelaten om naar plaatselijke omstandigheden te hande- 
aan, waarbij de len.76  Door deze opstelling hoopte de Unie de uittocht van ver- 
.ij (KVP). In de nieuwingsgezinde christelijk-historischen naar de NVB te be- 
iet is een kerke- perken. Ook traditionele verschillen van inzicht tussen de ARP 
treden op grond en de CHU, met name inzake de 'Antithese', speelden een rol, 
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evenals het in de ogen van een deel van de aanhang van de CHU 
behoudende sociaal-economische beleid van de ARP in het In-
terbellum. Waarschijnlijk het zwaarst wogen echter het verschil 
in geestelijk klimaat en de vrees van de christelijk-historischen 
binnen één partijverband te zullen worden gedomineerd door de 
vanouds straf georganiseerde antirevolutionairen.77  
Ook het besluit om met de ARP 'contact' te onderhouden ging 
diverse leden van het zogeheten 'Comité der 49' in 1946 nog te 
ver. Sommigen, onder wie R.T. Bijieveld en J.M. Krijger, ver-
enigden zich in een nieuw partijverband onder de naam Vrij 
Christelijk-Historischen. Deze Vrij Christelijk-Historischen gin-
gen in april 1946 met de HGS op in de Protestantse Unie (PU), 
die alleen in 1946 aan de Tweede-Kamerverkiezingen zou deel-
nemen, zonder daarbij een zetel te behalen. De PU zou later nog 
wel deelnemen aan verscheidene Staten- en raadsverkiezingen. 78 
Andere leden van het Comité der 49, zoals A.A. van Rhijn en 
de oud-redacteuren van De Nederlander, F.A. de Graaff, Ph.J. 
Idenburg, P. Lieftinck en S.A. Rozemond, gingen over naar de 
Partij van de Arbeid (PvdA). Deze partij was in februari 1946 
ontstaan uit een samengaan van de SDAP, de VDB en de CDU 
alsmede individuele katholieken, christelijk-historischen en par-
tijlozen. 79 
Bij de eerste naoorlogse Tweede-Kamerverkiezingen, op 17 mei 
1946, behaalde de PvdA 29 van de 100 zetels - twee minder dan 
de SDAP, de VDB en de CDU in 1937 tezamen hadden beze-
ten. Van de grotere confessionele partijen zag de ARP haar in 
1937 onder Colijn behaalde zetelwinst verloren gaan: zij kwam 
uit op 13 zetels. De CHU behield haar acht zetels van vóór de 
oorlog. De KVP kwam met 32 zetels als grootste partij uit de 
stembus. 
Ook op andere terreinen van het maatschappelijk-politieke le-
ven mislukte de Doorbraakpoging. De verzuiling van vóór de 
oorlog keerde terug en leek zich aanvankelijk zelfs verder uit te 
breiden.8° 
Uit teleurstelling over het uitblijven van één protestants-christe-
lijke partij, werd in 1946 de Christelijke Volkspartij (CVP) opge-
richt, die echter nooit zelfstandig aan Tweede-Kamerverkiezin-
gen zou deelnemen.81  Toen ook van het 'contact' tussen ARP en 
CHU in de praktijk weinig terecht bleek te komen  82  en de ARP 
bovendien een volgens sommigen teleurstellende sociale koers 
volgde, werd vanuit de kring van het Christelijk Nationaal Vak- 
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verbond (CNV) - waarin hervormden, gereformeerden en luthe-
ranen vanaf de oprichting in 1905 samenwerkten - enkele malen 
gedreigd met de oprichting van een 'eigen' protestants-christelij-
ke volkspartij.` Hiernaast werd vanuit de behoudende vleugel van 
de ARP beginjaren vijftig de vorming van een nieuwe partij over-
wogen, die nauw had moeten gaan samenwerken met exponen-
ten van de behoudende vleugel van de katholieke partij.84  

De KVP zag in 1946 weinig heil in een poging de in de jaren der-
tig vastgelopen Coalitie nieuw leven in te blazen. Een belangrijk 
obstakel daarbij vormde de opstelling van de ARP en de CHU 
in de Indonesische kwestie .81  Daarbij achtte de KVP de opvat-
tingen van met name de ARP op sociaal-economisch gebied ver-
ouderd.86  Regeringsdeelname door de PvdA daarentegen werd, 
mede gelet op de grote problemen die in de naoorlogse tijd het 
hoofd moesten worden geboden, door de katholieken bij uitstek 
gewenst geacht: 'beide er in en geen van beide er uit' werd later 
het motto van KVP -fractievoorzitter Romme.87  Besprekingen 
tussen de KVP en de PvdA over een vóór de verkiezingen op te 
stellen gemeenschappelijk urgentieprogram, waarop in de reso-
lutie op de partijraad van de RKSP op 22 december 1945 was 
aangedrongen, mislukten weliswaar, maar legden indirect de ba-
sis voor het na de verkiezingen aangegane 'Nieuw Bestand' van 
katholieken en sociaal-democraten.88  
Reeds bij de presentatie van het kabinet-Beel in de Tweede-Ka-
mer bleek Romme het te betreuren, dat geen andere partijen 
deelnamen aan dit kabinet. In 1948 deed zich, door de noodzaak 
van een tweederde meerderheid in het parlement ter goedkeu-
ring van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, een aanlei-
ding voor de kabinetsbasis te verbreden. Liberalen en christe-
lijk-historischen traden hierop toe tot het eerste kabinet-Drees. 
De ARP bleef nog enige tijd in het isolement, waarin de partij 
sinds 1939 - in haar ogen onverdiend - was gekomen. Op  14 fe-
bruari 1950 bood de voorzitter van de AR-Eerste-Kamerfractie, 
de VU-hoogleraar A. Anema, tijdens de algemene beschouwin-
gen tot verrassing van velen - ook binnen de ARP - echter in 
het kader van een pleidooi voor een nationale politiek  óók  aan 
de PvdA een 'uitgestoken hand'.89  
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In datzelfde jaar bepleitte VVD-leider P.J. Oud de vorming van Noten 
een 'derde macht' van antirevolutionairen, christelijk-histori- 
schen en liberalen naast KVP en PvdA.90  Eensgezind besloten 1. Zie J.A. de W 

ARP en CHU echter wegens onvoldoende principiële verwant- AR-Partij (Gr(  

schap met de liberalen niet in te gaan op de uitnodiging van Oud. 
ne luyden. Gre 
ARP ('s-Grav 

In 1952 trad de ARP toe tot het derde kabinet-Drees, waarin de tirevolutionain 
liberalen geen zitting meer hadden. 1979); C. Breir. 
Was hiermee de weg vrijgemaakt voor een verdere heroriënta- Anti-Revolutio  

tie  binnen de ARP - die bij de Tweede-Kamerverkiezingen van ARP. Jaren va
'partij of begir 

1952 een zetel had moeten inleveren -, ook in katholieke kring in de Nederlar 
leek herbezinning noodzakelijk. Kort na het mislukken van de bracht. Aspect 
naoorlogse Doorbraakpoging kwam de katholieke eenheid  on-  ren 1880-1940 

der druk te staan. Zo nam de oud-minister van Koloniën 2. Zie onder mee 
(1876-1976) (' Ch.J,I.M.  Welter  in 1948, uit protest tegen de Indonesiëpolitiek is geschied! In; 

van de toenmalige regeringscoalitie, met een eigen lijst deel aan getuigend histe 
de Tweede-Kamerverkiezingen, waarbij hij één zetel behaalde. 3. Zie M.E. Klui 
Later dat jaar richtte  Welter  de Katholiek Nationale Partij 1865 (Amsterd 

(KNP) op. Deze partij zou bij de Kamerverkiezin gen van 1952 z.j.); B. de Ga; 

twee zetels verwerven. In 1951-1952 manifesteerde zich in de 
Gaay Fortinan 

4. De gangbare 
KVP hiernaast een groep, met als woordvoerders de oud-minis-  telijk-historisci 
ter van Economische Zaken, Steenberghe, en de Nijmeegse I den gebruikt d 

hoogleraar in het staatsrecht en staatkundig medewerker van De Groen van Pri
par. Maasbode, Duynstee, die moeite had met het - door haar als zo- 

1.4. 
5. Andere gezind 

danig ervaren - dwangmatige karakter van de samenwerking de methode  YE  
met de PvdA.91  Deze en andere reacties maakten op hun beurt eigen scholen 

de arbeidersvleugel in de KVP argwanend ten opzichte van de 6. Naast, en gede 

partijleiding. De Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) onder Groot en de h 
vormden zich t 

leiding van A.C. de Bruijn begon aan te dringen op een sociale verscheidene a 
profilering van de KVP. Soms speelde men in deze kring met de richting (met 
gedachte van de stichting van een katholieke arbeiderspartij, ning jr.), de cc 

Ook ging een zekere spanning uit van het bestaan van de ka- rijkste expone 

tholieke werkgemeenschap in de PvdA.92  Doleantie van 
laten om zich i 

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 verloor de conflict rond F 
KVP twee zetels, mede omdat zij voor het eerst sinds de bevrj- derland. A.J. 
ding niet meer de steun van de bisschoppen in de vorm van een geschiedenis ei 

stemadvies had genoten. De PvdA, die drie zetels winst boekte, pen 1981) 45-1 
7. Hoewel ondei 

kwam bij deze gelegenheid in zetelaantal gelijk met de KVP en praktijk Van c 
streefde de katholieke partij in percentage van de stemmen zelfs 8. Het door Gro 
voorbij. De CHU bleef als enige van de drie grotere confessio- onze kracht' 

nele partijen - opnieuw - gelijk. politieke same 
maar vanuit dl 
rer in 1875 in 
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Ie vorming van 1 Noten 
isteljk-histori- 

besloten ,ezind 1. Zie J.A. de Wilde en C. Smeenk, Het volk ten baat. De geschiedenis van de 

ipiële verwant- AR-Partij (Groningen 1949). Zie hiernaast onder meer Een kleine eeuw klei- 

liging van Oud. 
ne luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879). 
ARP ('s-Gravenhage 1975); 100 jaar partij. Bezinning en perspectief: een  an- 

rees, waarin de tirevolutionaire bijdrage aan christen-democratische politiek (Franeker 
1979); C. Bremmer (red.), Personen en momenten uit de geschiedenis van de 

ere heroriënta- Anti-Revolutionaire Partij (Franeker 1980); P.L. van Ruk, De aftocht van de 

rkiezingen van ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel (Kampen 1986); J. de Bruijn, 

atholieke kring 
'Partij of beginsel? De antirevolutionaire en christelijk-historische richting 
in de Nederlandse politiek', in: Idem (red.), Een land nog niet in kaart ge- 

slukken van de bracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in deja- 

ke eenheid  on-  ren 1880-1940 (z.p. (Amsterdam) z.j. (1987) 27-69. 

van Koloniën 2. Zie onder meer Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht 

donesiëpolitiek 
(1876-1976) ('s-Gravenhage 1976); R.H. Bremmer, Er staat geschreven! Er 

en lijst deel aan 
is geschied! Introductie tot het leven en werk van Groen van Prinsterer als 
getuigend historicus (z.p. z.j. (1981)). 

zetel behaalde. 3. Zie M.E. Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815- 

ationale Partij 1865 (Amsterdam z.j.); Idem, Nader over het Réveil. Vijf schetsen (Kampen 

ingen van 1952 z.j.); B. de Gaay Fortman, Figuren uit het Réveil. Opstellen van  Mr.  B. de 

erde zich in de 
Gaay Fortman (1884-1961) (Kampen 1980). 

4. De gangbare aanduiding werd spoedig 'antirevolutionair'. De term 'chris- 
-s de oud-minis-  telijk-historisch' zou pas tegen het einde van de negentiende eeuw weer wor- 

de Nijmeegse den gebruikt door degenen die zich weliswaar als politieke volgelingen van 

ewerker van De Groen van Prinsterer beschouwden, maar zich afsplitsten van de ARP. Zie 

[oor haar als zo- 
par. 1.4. 

5. Andere gezindten, in het bijzonder katholieken en joden, zouden hierbij via 
samenwerking de methode van de facultatieve splitsing in de gelegenheid worden gesteld 
n op hun beurt eigen scholen in te richten. 

opzichte van de 6. Naast, en gedeeltelijk tegenover, de Groninger richting van P. Hofstede de 

ig (KAB) onder Groot en de latere modernistische richting van J.H. Scholten en anderen, 

ri op een sociale 
vormden zich binnen de negentiende-eeuwse Nederlandse Hervormde Kerk 
verscheidene meer orthodoxe groeperingen, waaronder de ethisch-irenische 

ze kring met de richting (met als grondleggers D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gun- 
arbeiderspartij. ning jr.), de confessionele richting (waarvan Ph.J. Hoedemaker de belang- 

taan van de ka- rijkste exponent werd) en de door Kuyper geleide stroming die tijdens de 
Doleantie van 1886 gedeeltelijk de Nederlandse Hervormde Kerk zou ver- 

1952 de verloor 
laten om zich in 1892 met een aantal van de Afgescheidenen van 1834 (het 
conflict rond H. de Cock) te verenigen in de Gereformeerde Kerken in Ne- 

sinds de bevrj- derland. A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar 

Ie vorm van een geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (2e druk; Kam- 

eis winst boekte, 
pen 1981) 45-190. 

7. Hoewel onderwijs formeel onder Binnenlandse Zaken viel, was het in de 
met de KVP en praktijk Van der Brugghen die dit beleidsterrein beheerde. 

Ie stemmen zelfs 8. Het door Groen van Prinsterer gehuldigde adagium 'In het isolement ligt 
rotere confessio- onze kracht' stond volgens hemzelf niet op gespannen voet met de latere 

politieke samenwerking van antirevolutionairen en katholieken, zolang dit 
maar vanuit de eigen Organisatie gebeurde. Zo schreef Groen van Prinste-
rer in 1875 in Nederlandsche Gedachten: 'De verhouding van mijn vrienden 
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Dr. Kuyper en Savornin  Lohman  tot de Roomsch-Katholieken komt met 
mijn eigen gedragslijn overeen. Hier is het levensbeginsel der antirevolu-
tionaire richtmg op het spel. In ons Isolement ligt onze kracht. Of wilt ge 
liever een hollandsch woord, in onze zelfstandigheid, in onze beginselvast-
heid ligt onze kracht. Dit was steeds het devies onzer vlag. Zelfstandigheid, 
die, het heterogene afstootend, al wat homogeen is aantrekt; die, zelf on-
wrikbaar, ter aansluiting bereidvaardig de hand reikt.' Geciteerd bij J.C. 
Rullmann, 'Het ontstaan der Coalitie tusschen de rechtsche partijen', Anti-
Revolutionaire Staatkunde 3 (1929) 113-148, aldaar 124. 

9. Zie P. Kasteel, Abraham Kuyper (Kampen 1938). Zie hiernaast onder meer 
Jac. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper (Disserta-
tie Rijksuniversiteit te Groningen; Assen 1967); C. Augustijn, TH. Prins en 
H.E.S. Woldring (red.), Abraham Kuyper. Zijn volksdeel, zijn invloed (Delft 
1987); G. Puchinger, De jonge Kuyper (1837-1867) (Franeker 1987). De ove-
rige twee kandidaten waren L.W.C. Keuchenius en M.D. van Otterloo. 

10. Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten 
uit zes eeuwen (9e druk; Amsterdam 1971) 747-770. 

11. Zie onder meer H. van Malsen, Alexander Frederik de Savornin  Lohman.  
Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen (Haarlem 1931);L.C. Sut-
torp, Jhr.Mr. Alexander Frederik de Savornin  Lohman,  1837-1924. Zijn le-
ven en werken ('s-Gravenhage 1948); W.F. de Gaay Fortman (red.), Jhr.mr. 
AF. de Savornin  Lohman,  29 mei 1837-11 juni 1924 (Kampen 1987). 

12. Circa 304.000. De katholieke bevolkingsgroep verzamelde hiernaast met 
een eigen adres nog eens circa 164.000 handtekeningen. Gedenkboek be-
treffende het volkspetitionnement. Bewerkt door N.M. Feringa (Amsterdam 
1878) 33. Het aantal kiesgerechtigde burgers bedroeg op dat moment rond 
de 100.000. 

13. A. Kuyper, Ons program (3e herziene druk; Amsterdam 1892). 
14. Onder 'gereformeerden' wordt in deze studie verstaan 'de gereformeerde 

gezindte', waartoe - naast de leden van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland - onder anderen behoren de leden van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de 
Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Bond in de Nederland-
se Hervormde Kerk. Vgl. Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden, 
7. 

15. Zie Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders. Protestants leven in Ne-
derland 1918-1938 (2e druk; Wageningen 1964). 

16. Zie L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 
1853-1953 ('s-Gravenhage 1953). Zie hiernaast onder meer J. Witlox, De 
Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst, 1-111 ('s-
Hertogenbosch  en Bussum 1919-1969); J. Beaufays, Les Partis Catholiques 
en  Belgique  et aux  Pays-Bas 1918-1958 (Brussel 1973);  Melchior  Bogaarts, 
'Het einde van de KVP 1945-1980', De Tijd, 3 oktober 1980; Hans Righart, 
De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan 
van katholieke verzuiling in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland 
(Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen; Meppel en Amsterdam 
1986). 

17. Na 1848 had enkele jaren een landelijk comité bestaan, 'La Jeune Hollan-
de' genaamd, dat streefde naar de oprichting van tenminste één katholieke 
kiesvereniging in ieder kiesdistrict. Deze kiesverenigingen waren echter niet 



olieken komt met van de grond gekomen of hadden slechts een kort bestaan gekend. Vgl. 
ei der antirevolu- G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie (Hil- 
kracht. Of wilt ge versum 1964). 
onze beginselvast- 18. Zie Gerard Brom, Schaepman (z.p. 1937); Jos. van Wely OP., Schaepman. 
. Zelfstandigheid, Levensverhaal (2e druk; Bussum 1954); J. Witlox, Schaepman als staatsman, 

:rekt; die, zelf  on-  I-ITT  (Amsterdam 1960-1961). Zie hiernaast onder meer J.A. Bornewasser, 
Geciteerd bij J.C. 'Schaepman als christen-democraat', in: Schaepmanherdenking Tubbergen  

the  partijen', Anti- 11 oktober 1983 (z.p. z.j. ('s-Gravenhage 1984)) 7-27. 
19. Vgl. Witlox, Schaepman als staatsman, T, 98-105. Terecht is door onder an- 

rnaast onder meer deren S. Stuurman in dit verband overigens gewaarschuwd tegen het gevaar 
Kuyper (Disserta- van een finalistisch beeld van de geschiedenis van de verzuiling. In de pe- 
stijn, J.H. Prins en node 1880-1900 was het, hoewel het niet aannemelijk is dat Schaepman al 
zijn invloed (Delft te hoge verwachtingen heeft gekoesterd van zijn pleidooi voor de oprich- 
ker 1987). De ove- ting van een algemeen-christelijke partij, evenmin zeker dat er uiteindelijk 
van Otterloo. een katholieke eenheidspartij zou ontstaan. Siep Stuurman, Verzuiling, ka- 

derlandse gestalten pitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontzuiling van de moderne staat 
in Nederland (Dissertatie Rijksuniversiteit te Groningen; Nijmegen 1983) 

Savornin  Lohman.  7677, 172-182, 272 (in het bijzonder ook noot 55). Het interconfessionalis- 
m 1931); L.C. Sut- me in de arbeidersbeweging blijft in deze studie buiten beschouwing. Op- 
1837-1924. Zijn le- gemerkt zij slechts, dat de Nederlandse bisschoppen op dit punt een be- 
man (red.), Jhr.mr. langrijke rol hebben gespeeld door in 1906 in een communiqué te stellen, 
unpen 1987). dat het hun 'ernstig en uitdrukkelijk verlangen was, de hun onderhorige ka- 
elde hiernaast met tholieken te verenigen of verenigd te houden in katholieke organisaties'. 
a. Gedenkboek be- Geciteerd bij J.L.J. Bosmans, 'Documentatie over de confessionele partij- 
ringa (Amsterdam en', in: Scholten e.a., De confessionelen, 89-139, aldaar 110. 

p dat moment rond 20. H.J.A.M. Schaepman, Een katholieke partij. Proeve van een program 
(Utrecht 1883) 8. Vgl. ook 16-17. 

n 1892). 21. J.A. Bornewasser, 'De katholieke partijvorming tot de Eerste Wereldoor- 
'de gereformeerde log', in: Scholten e.a., De confessionelen, 23-41. 
rde Kerken in Ne- 22. J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 1860-1931 (Assen 1978) 135. 
iristelijke Gerefor- 23. Zie Michel van der Plas (red.), Uit het rijke roomsche leven. Een documen- 

(vrijgemaakt), de taire over de jaren 1925-1935 (2e druk; Utrecht z.j.). 
d in de Nederland- 24. Getuige bijvoorbeeld  debrief,  die De Savornin  Lohman  op 14 augustus 1892 
de gereformeerden, richtte aan Schaepman, bij gelegenheid van diens zilveren priesterfeest: 'Eén 

strijd althans hebben wij saam gestreden; beiden immers voor onzen Heer 
estants leven in Ne- en Heiland; die strijd legde den band die mij aan U verbindt.' Geciteerd bij 

G. Puchinger, Ontmoetingen met Nederlandse politici (Zutphen 1981) 56. 
atholiek Nederland 25. Vgl. Witlox, Schaepman als staatsman, TI, 113; Rullmann, 'Het ontstaan der 
meer J. Witlox, De coalitie'. 

g geschetst, 1-111 ('s- 26. De ARP behaalde in 1888 28 van de in totaal 100 zetels - het grootste aan- 
s Partis Catholiques tal zetels dat zij ooit heeft bezeten -, de katholieken 26.  
Melchior  Bogaarts, 27. Zie Th.B.F.M. Brinkel, J. de Bruijn en A. Postma (red.), Het kabinet-Mac- 
1980; Hans Righart, kay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891) (Baarn 1990). 
ek naar het ontstaan 28. Zie J. C. Rullmann, 'De Coalitie uiteengevallen en weer tot stand gekomen, 
3e1gië en Nederland 1891-1897', Anti-Revolutionaire Staatkunde 4 (1930) 91-111; Idem, 'De Co- 
pel en Amsterdam alitie en het kabinet-Kuyper', Anti-Revolutionaire Staatkunde 5 (1931) 205- 

245. 

i, 'La Jeune Hollan- 29. Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-redevoeringen (Kampen 1951) 
inste één katholieke 100. 
en waren echter niet 30. De Heraut, 1 februari 1903. 

45 



31. Geciteerd bij Puchinger, Ontmoetingen met Nederlandse politici, 53. De op-
merking was gericht tot Schaepmans liberale collega S. van Houten. 

32. Aan dit samengaan was een scheuring in de Christelijk-Historische Kie-
zersbond voorafgegaan. Sommigen, onder wie De Visser, betoonden zich 
bij de verkiezingen van 1901 voorstander van samenwerking met de Vrij-
Antirevolutionairen, de ARP en de katholieken. Anderen, onder wie Brons-
veld, koesterden dermate veel reserves jegens deze politieke groeperingen, 
dat zij in verscheidene districten liberale kandidaten steunden. Toen de  CH-
Kiezersbond in het district Amsterdam  VIII  besloot de kandidatuur van 
Kuyper te steunen tegenover een vrijzinnig-democraat, kwam de discussie 
ineen stroomversnelling. Het hieruit voortgevloeide conflict, dat dwars door 
het bestuur heen liep, resulteerde in 1902 in het vertrek van Bronsveld en 
zijn medestanders uit de partij. Onder voorzitterschap van De Visser streef-
den de in de  CH-Kiezersbond achtergeblevenen vervolgens geleidelijk naar 
toenadering tot de Vrij-Antirevolutionairen. 

33. Zie Hans van Spanning, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige 
hoofdlijnen uit haar geschiedenis (Dissertatie Rijksuniversiteit te Leiden; 
z.p. z.j. (1988)). Zie hiernaast onder meer A.F. de Savormn  Lohman  (in op-
dracht van den schrijver verzorgd door H. van Malsen, ingeleid door J.Th. 
de Visser), Bijdragen tot de geschiedenis der Christelijk-Historische Unie,  I-
II  ('s-Gravenhage z.j.); De Unie in het vizier. Een korte kenschets van de ont-
wikkelingen in de Christelijk-Historische Unie na de Tweede Wereldoorlog 
(Apeldoorn 1968); A.J. van Duist (red.), Herinneringen aan de Unie waar-
in we ons thuis voelden. Christelijk-historische karakteristieken ('s-Graven-
hage 1980). 

34. Zie G. Abma en J. de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn 1989), in 
het bijzonder de hoofdstukken IX-XIII. 

35. Ten dele, want iemand als De Savornin  Lohman  is bijvoorbeeld altijd lid 
gebleven van de door hem en Kuyper gestichte Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Ook de laatste voorzitter die de CHU heeft gekend, L.M. van 
Leeuwen, was hiervan lid. De ARP op haar beurt, heeft altijd voor 20 a 30% 
hervormde kiezers gehad. Voorbeelden van hervormde antirevolutionairen 
zijn W. Aantjes, A.B. Roosjen en J. Severijn. 

36. Beginselprogram van de CHU, vastgesteld op 9 juli 1908, als geciteerd in: 
Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, I, 136. 

37. H. Daalder heeft dit - gecompliceerde - verschil tussen ARP en CHU ooit 
als volgt samengevat:  'The  Christian-Historicals  insist  more  strongly on the 
positive  Calvinist  character  of  the  state,  but  are  opposed less strongly  to  
"pagan" elements  and are  thus potentially less  isolationist;  they will give 
the government  of  the  day  either active cooperation  or  the  benefit of  the 
doubt. The  Anti-Revolutionaries, on the other  hand, are more militant, 
more of aparti de masse, and more  sternly against  non-Calvinists, although 
they tend  to  insist less that the  state  should  be  positively  Calvinist and to  
assert rather  more  the  doctrine of  "spheres  of  sovereignty".'  H. Daalder,  
'Parties  and  Politics  in  the Netherlands', Political  Studies 3 (1955) 1-16, al-
daar 3 (noot 3). 

38. Onze politieke partijen. Beschreven door hare eigen vertegenwoordigers 
(Baarn 1918) 20-21. Het gedeelte hieruit over de CHU is van de hand van 
C.E. van Koetsveld. 

39. Bij wijze van reactie op de te 'gereformeerd' geachte protestants-christelij- 

Eo 



olitici, 53. De ke organisaties, zijn in enkele gevallen ook buiten de politieke sector orga- 
an Houten. nisaties van Nederlands-Hervormde signatuur opgericht. Zo ontstonden, 
:-Historische Kie- mede op initiatief van De Visser, in 1890 de Vereniging voor Christelijk 
r, betoonden zich Volksonderwijs en de Christelijk Nationale Werkmansbond.  

king  met de Vrij- 40. Geen vergeefs woord, 181. 
onder wie Brons- 41. Zie onder meer J.C. Rullmann, Dr. H. Colijn. Een levensschets (Leiden  

eke  groeperingen, 1933); G. Puchinger, Colijn. Momenten uit zijn leven (Kampen z.j.); J. Bank 
nien. Toen de  CH-  en C. Vos, Hendrikus Colijn. Antirevolutionair (Houten 1987). 

kandidatuur van 42. Geciteerd in G. Puchinger, 'Meer dan honderd jaar', in: Bremmer (red.), 
Lwam de discussie ARP. Personen en momenten, 12-34, aldaar 27. 
jet, dat dwars door 43. H. Colijn, Saevis Tranquillus in Undis. Toelichting op het antirevolutionair 

van Bronsveld en beginselprogram (Amsterdam 1934) 30. 

n De Visser streef- 44. Ibidem. 

ns geleidelijk naar 45. Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie, I, 289. 
46. J. Schokking, Het voorname verschil tussen antirevolutionairen en christe- 

(1908-1980). Enige lijk-historischen ('s-Gravenhage z.j. (1938)). 
'ersiteit te Leiden; 47. J.J.R. Schmal, Christelijk-historisch en antirevolutionair. Enige verschilpun- 

un  Lohman  (in op- ten beknopt toegelicht ('s-Gravenhage 1939). Vgl. ook de door Th.L. Hait- 
ingeleid door J.Th. jema tijdens de algemene vergadering van de CHU van 12 april 1939 ge- 

Iistorische Unie, I- houden rede over 'Het eigene van de Christelijk-Historische Unie'. Van 
nschets van de mU- Spanning, De Christelijk-Historische Unie, I, 444. 
eede wereldoorlog 48. Zie H.J. Langeveld, Protestants en progressief De Christelijk-Democratische 

aan de Unie waar- Unie 1926-1946 (Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam; 's-Gravenhage 

stieken ('s-Graven- 1988). 
49. Zie W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een biblio- 

:ht (Baarn 1989), in cratisch ideaal (Dissertatie Rijksuniversiteit te Utrecht; Houten 1990). 
50. Ziel. Schoffer, 'De Nederlandse confessionele partijen 1918-1938', in: Schol- 

voorbeeld altijd lid ten e.a., De confessionelen, 41-60; G. Puchinger, Colijn en het einde van de 
rmeerde Kerken in Coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties, I, 1918-1924 (Kampen 
t gekend, L.M. van 1969),11, 1925-1929 (Kampen 1980). 
itijd voor 20 a 30% 51. Binnen de Coalitie had de invoering van het stelsel van evenredige verte- 
antirevolutionairen genwoordiging bij de grondwetsherziening van 1917 een verschuiving van 

het (numerieke) zwaartepunt bewerkstelligd van antirevolutionairen naar 
08, als geciteerd in: katholieken. Zie bijlage 1. 

52. Het gezantschap zou tijdens de Tweede Wereldoorlog opnieuw worden in- 
ARP en CHU ooit gesteld. Zie A.F.  Manning,  'Het herstel van de diplomatieke betrekkingen 

iore  strongly on the  tussen Nederland en het Vaticaan (1940-1944)', in: Jaarboek 1972 Katho- 

sed  less strongly  to hek Documentatiecentrum (Nijmegen 1973) 89-108, herdrukt in: A.F. Man- 
onist;  they will give fling,  Mensen en situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en 

r  the  benefit of  the  twintigste eeuw (Baarn 1990), 179-196. 
are more militant, 53. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, I, 116-120.  

Calvinists, although  54. Zie J. Bosmans, 'De RKSP en de val van Colijn in 1939', in: Nederlandse 

ely Calvinist and to Historische Bronnen,  III  (Amsterdam 1983) 231-306. 
ignty".' H. Daalder, 55. Zie onder meer Martien F.  Brinkman,  De theologie van Karl Barth. Dyna- 

ies 3 (1955) 1-16, al- miet of dynamo voor christelijk handelen. De politieke en theologische kon- 
troverse tussen Nederlandse Barthianen en neocalvinisten (Baarn 1983). Zie 

vertegenwoordigers hiernaast onder meer H.D. de Loor, Kerk in de samenleving. Een analyse 

I is van de hand van van het spreken der Nederlandse Hervormde Kerk sedert 1945 (Dissertatie 
Rijksuniversiteit te Leiden; Baarn 1970); M.W. Braams, Wending 1946-1956. 

rotestants-christelij- Nieuwe opvattingen over de verantwoordelijkheid van christenen in politiek 

47 



en samenleving, Utrechtse Historische Cahiers 10 (1989) 3 (Utrecht 1989). 
56. Zie J. Wieten, Dagblad en Doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Ne-

derlander (Dissertatie Universiteit van Amsterdam; Kampen 1986). Zie 
voorts G.E. van Walsum, 'Terugblik op de Doorbraak. De CHU in de pe-
node 1945-1946', Christelijk Historisch Tijdschrift 23 (1978) 62-72. 

57. Zie R.A. Koole, 'Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over 
het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming', in: Jaarboek 
1986 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1987) 
99-117. 

58. Vgl. Ed Janssen, 'De Rooms Katholieke Staatspartij en de krisis, 1930-1940', 
in: Jaarboek 1975 Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen 1976) 39-79. 

59. Zie C. Bremmer, D.Th. Kuiper en A. Postma (red.), Pieter Sjoerds Ger-
brandy. Herdenkingsbundel uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste ge-
boortedag van Pieter Sjoerds Gerbrandy (Franeker 1985). 

60. Colijn was, blijkens een in oktober 1939 voor het AR-partijconvent gehou-
den rede over 'Onze positie onder gewijzigde staatkundige verhoudingen', 
van mening, 'dat de tegenstelling RK en AR niet van dezen zomer of van 
de laatste jaren dagteekent, maar in haar wezen eigenlijk een zeer duur-
zaam karakter draagt. ( ... ) De Coalitie had zich voor onzen tijd al enkele 
jaren overleefd.' Uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, achtte hij 'op 
herstel van de oude Coalitie-gedachte ( ... ) weinig of geen uitzicht aanwe-
zig'. De Standaard, 27 oktober 1939. Daarentegen luidde het advies van 
Romme aan de katholieken: '[Ojndanks alles wat dezen zomer gebeurd is 
en naar mijn meening dezerzijds niet anders kon en niet anders mocht ge-
beuren - hoedt U voor de gedachte, dat de antirevolutionaire volksgroep 
daarom uw politieke vijand zou moeten zijn.' De Tijd, 2 november 1939. 

61. Zie Jan Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging 
(NVB) (Deventer 1978); Madelon de Keizer, De gijzelaars van Sint Mi-
chielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd (Alphen aan den Rijn 1979). 

62. Zie met name A.F.  Manning,  'Geen doorbraak van oude structuren', in: 
Scholten e.a., De confessionelen, 61-87, herdrukt in:  Manning,  Mensen en si-
tuaties, 302-328; H. Lenferink, 'De terugkeer van een katholieke eenheids-
partij na de Tweede Wereldoorlog', in: Jaarboek 1980 Katholiek Docu-
mentatiecentrum (Nijmegen 1981) 80-117. 

63. Frans J.F.M. Duynstee, Het glazen huis. Beschouwingen over den inhoud en 
den vorm van het staatkundig streven der Nederlandsche katholieken (2e 
druk; 's-Gravenhage 1946). 

64. Advies van het Centrum voor Staatkundige Vorming betreffende het electo-
raal optreden der Katholieken (z.p. z.j. (1945)). Vgl. ook J.A. Bornewasser, 
'De katholieken van Nederland en hun politieke partij. Verschuivingen in 
de argumenten pro', Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in 
Nederland 32 (1990) 183-215. 

65. Grondslag en karakter. Overdruk van het rapport Grondslag en karakter 
van de KVP' en van enkele andere standpuntbepalingen. KVP (Den Haag 
1971)l7. 

66. Ibidem. 
67. Het lidmaatschap van de RKSP had slechts opengestaan voor leden van de 

Rooms-Katholieke kerk. 
68. Medio februari 1945 verscheen in Trouw een artikel, getiteld 'Naar de chris-

telijke volkspartij', waarin de volgende passage voorkwam: 'Daarom moet 

48 



3 (Utrecht 1989). de wederverschijning van de oude christelijke politieke partijen, die na de 
m De Nieuwe Ne- bevrijding om practische redenen niet kan worden gemist bijvoorbeeld ter- 
impen 1986). Zie wille van de terstond noodzakelijke politieke voorlichting, een summier en 
)e CHU in de pe- provisioneel karakter dragen. Er moet dan dadelijk gepoogd worden te ko- 
78) 62-72. men tot vorming van een nieuwe Christelijke Volkspartij.' 
eenwording. Over 69. Zie onder meer Bosscher, Om de erfenis van Colijn, 88-104; Rutger Zwart, 
ning', in: Jaarboek 'Het protestants politiek eenheidsstreven na de Tweede Wereldoorlog', Ex 
(Groningen 1987) Tempore. Periodiek voor de studierichting geschiedenis van de  KU  Nijme- 

gen 8 (1989) 148-157. 
krisis, 1930-1940', 70. H. de Vries (met medewerking van Henk Biersteker en Ben van Kaam), 

regen 1976) 39.79. Een ophitsend geschrift. De geschiedenis van het illegale blad Trouw (Utrecht 
ieter Sjoerds Ger- 1968) 78-84, 130, 145. 
i de honderdste ge- 71. G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven (Kampen 1966) 223-244. 

). 72. Ook was in het begin van de bezetting een overlegorgaan gevormd van pro- 
rtijconvent gehou- testants-christelijke organisaties op sociaal-economisch en cultureel terrein, 
ige verhoudingen', terwijl gegijzelde antirevolutionaire en christelijk-historische politici tijdens 
ezen zomer of van hun internering, onder leiding van oud-minister van Justitie J. Donner, een 
[ijk een zeer duur- studiecommissie vormden. Deze commissie, die diverse plannen besprak 
nzen tijd al enkele voor de na-oorlogse politieke ontwikkeling, bestond van AR-zijde, naast 
Laten, achtte hij 'op Donner, onder meer uit H. Algra, C. Smeenk en De Wilde. Van christelijk- 
en uitzicht aanwe- historische zijde werd aan dit beraad deelgenomen door onder anderen P. 
Ide het advies van Lieftinck, B.C. de Savornin  Lohman  en Tilanus. De Keizer, De gijzelaars 
i zomer gebeurd is van Sint Michielsgestel, 112-123. 
t anders mocht ge- 73. Informele contacten van de CHU met de SGP en enkele officiële bespre- 
;ionaire volksgroep kingen met de CDU leverden geen resultaat op. Een relatief kleine groep 

november 1939. binnen de CHU was voorstander van een verbreding van de partijgrond- 
dse Volksbeweging slag. Daarbij werd gedacht aan vorming van een partij waarin oud-leden van 
laars van Sint Mi- de VDB zich thuis konden voelen. Van Spanning, De Christelijk-Historische 
den Rijn 1979). Unie,  II,  43 (in het bijzonder noot 39). 
ude structuren', in: 74. Hiernaast werd ten aanzien van de Staten- en raadsverkiezingen aanbevo- 
ining, Mensen en si- len zo mogelijk met één kandidatenlijst uit te komen. Bij de verkiezingen 
atholieke eenheids- voor de Tweede-Kamer zou, met behoud van afzonderlijke kandidatenlijs- 
0 Katholiek Docu- ten, worden gestreefd naar de opstelling van een gemeenschappelijk ur- 

gentieprogram. Nederlandsche Gedachten, november 1945. 
over den inhoud en 75. Zie onder meer H.K.J. Beernink, 'Enige opmerkingen over samengaan van 

:he katholieken (2e  CH  en AR', Koningin en Vaderland, 18 augustus 1945; J. Kousemaker, 'Fu- 
sie of federatie?', Koningin en Vaderland, 8 september 1945; Idem, 'Wat 

treffende het electo- gaat er met de CHU gebeuren?', Koningin en Vaderland, 28 september 1945. 
J.A. Bornewasser, 76. Uit een enquête die het partijbureau van de ARP eind 1945 onder de kies- 
Verschuivingen in verenigingen had gehouden over de relatie tot de CHU was naar voren ge- 
Katholieke kerk in komen, dat van de in totaal 590 AR-kiesverenigingen waarvan opgaven wa- 

ren ontvangen zich slechts 12 'tegen', althans niet 'voor' samenwerking met 
9nd51ag en karakter de christelijk-historischen verklaarden. Gevraagd naar het oordeel van de 
n. KVP (Den Haag christelijk-historischen, werd daarentegen in 50 gevallen (8,5%) geantwoord 

dat de Unie voor fusie voelde, in 67 gevallen (11,5%) dat zij voor blijven- 
de federatieve samenwerking was en in 158 gevallen (27%) dat zij slechts 

n voor leden van de 'incidentele' samenwerking wenste, terwijl in 115 gevallen (20%) werd ver- 
klaard dat zij er niets voor voelde. In de overige 200 gevallen (33%) moest 

:iteld 'Naar de chris- men het antwoord schuldig blijven, al bleek uit de gegeven omschrijvingen 
am: 'Daarom moet meer dan eens dat men een sceptisch standpunt innam. Rapport betreffen- 



de de samenwerking met de Christelijk-Historische Unie (opgenomen in: rooms-rode  sail  

Notulen centraal comité ARP, 14 januari 1946). Geciteerd in Bosscher, Om sertatie RIJkSU,  

de erfenis van Colijn, 417-419, aldaar 418-419. 88. Zie M. Bogaar 
het kabineiB eé 77. In het in de vorige noot genoemde rapport werd deze vrees als volgt ver- 
Universiteit Ni '1. woord: Zij [de christelijk-historischen] zijn kopschuw voor onze organi- 
Handelingen 89. satie. ( ... ) 3. Zij vreezen bij samenwerking geheel in de Anti-Revolutionai- 

90. Vrijheid en Del re Partij op te lossen en dan geen invloed meer uit te oefenen.' Ibidem, 419. 
78. Voor de besprekingen tussen PU en CRU, zie Van Spanning, De Christe- een rede voor  

een drie( reeds lijk-Historische Unie,  II,  45-50. 
79. Zie H.M. Ruitenbeek, Het ontstaan van de Partij van de Arbeid (Disserta- van de op een  

dicalen en het tie  Rijksuniversiteit te Leiden; Amsterdam 1955). 
Telders tot de 80. Zie onder meer P.W. Klein en G.N. van der Plaat (red.), Herrijzend Ne- 
tot de tweede derland. Opstellen over Nederland in de periode 1945-1950 (Den Haag 1981); 

H. Daalder, 'De Tweede Wereldoorlog en de binnenlandse politiek', in: D. Gerrit Voer rna 
IL  organisatie  Barnouw e.a. (red.), 1940-1945. Onverwerkt verleden? (Utrecht 1985) 27-44 

302, 322, 330. herdrukt in: Daalder, Politiek en historie, 145-160; L. de Jong, Het Konink- 
rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, XII, Epiloog. Eerste helft 91. Zie J. Bosma  ii  

Jaarbo (Leiden 1988) 85-258. 1952', 
81. In 1949 trad een aantal oud-leden van de CDU toe tot de CVP. Deze oud- 76. 

CDU-leden konden zich niet verenigen met het in 1946 genomen besluit om 92. Zie F. d Haen 
beid en de  POI  de CDU te ontbinden en mee te werken aan de oprichting van de PvdA. 

(Ni tiecentrum Voor de contacten tussen CVP en CHU, zie Van Spanning, De Christelijk- 
Historische Unie,  II,  45-50; Langeveld, Protestants en progressief, 385-425. 

82. Wel bleef er over geschreven worden in de partijpers, getuige bijvoorbeeld 
de artikelen van Schouten in Nederlandse Gedachten van 20 januari 1949, 9 
februari 1949, 3 maart 1949, 24 maart 1949, 28 mei 1951, 10 maart 1952, 23 
oktober 1952, 1 december 1952, 30 mei 1953 en 25 september 1953. Zie hier- 
naast de artikelen van  CH-Tweede-Kamerlid Schmal in Koningin en Va- 
derland van 28 maart 1952 en 4 april 1952. Ook deden verscheidene chris- 
telijk-historische kiesverenigingen voorstellen terzake op algemene verga- 
deringen van de Unie. Van Spanning, De Christelijk-Historische Unie,  II,  
242-243. 

83. Bosscher, Om de erfenis van Colijn, 103, 146-147, 158-159, 170-175. 
84. Ibidem, 350, 382, 410. I 
85. Voor de moeite met het vraagstuk in eigen, katholieke kring, zie J.Th.M. 

Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie (Dissertatie Universiteit van 
Amsterdam; Baarn 1983). 

86. De ARP was reeds buiten het in 1945 opgetreden kabinet-Schermerhorn I  
gebleven en wel door eigen toedoen. Schouten en De Wilde hadden in 1945 
aan toetreding tot een kabinet de eis gesteld, dat de zittende Kamers - na 
zuivering als zodanig - zouden blijven functioneren, met aanwijzing van kan- 
didaten voor de opengevallen plaatsen uit de lijsten van de verkiezingen van 
1937 en niet door de adviezen van de Nationale Adviescommissie, het in ja- 
nuari 1945 gesloten compromis betreffende de taak van de Nationale Ad- 
viescommissie. Vgl. W. Schermerhorn (met medewerking van Willem Drees 
sr., G. Puchinger en A.J. van der Weele), Minister-president van herrijzend 
Nederland (Naarden 1977) 58. 

87. J. Bosmans, "Beide er in en geen van beide er uit". De rooms-rode sa- 
menwerking 1945-1952', in: Klein en Van der Plaat (red.), Herrijzend Ne- 
derland, 29-54. Vgl. ook Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De 

WE 



rooms-rode samenwerking en het einde van de Brede Basis 1948-1958 (Dis-
sertatie Rijksuniversiteit te Leiden; Amsterdam 1986) 21-56. 

88. Zie M. Bogaarts (met medewerking van C.M.J. Ruijters), De periode van 
het kabinet-Beel 3 juli 1946- 7 augustus 1948, A-C (Dissertatie Katholieke 
Universiteit Nijmegen; 's-Gravenhage 1989). 

89. Handelingen Eerste Kamer, 21ste vergadering, 14 februari 1950, 244. 
90. Vrijheid en Democratie, 7 april 1950. Op 9 maart 1940 had B.M. Telders in 

een rede voor de algemene vergadering van de Liberale Staatspartij (LSP) 
reeds een driedeling geconstateerd in het Nederlandse politieke spectrum 
van 'de op een Protestants-Christelijke traditie stoelende middenstof, de ra-
dicalen en het politieke Rooms-Katholicisme'. De LSP behoorde volgens 
Telders tot de eerste groep. De VDB kon nu eens tot de eerste dan weer 
tot de tweede groep worden gerekend. Zie Ruud Koole, Paul Lucardie en 
Gerrit Voerman, 40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partij-
Organisatie (Houten 1988) 26, 73; Bosscher, Om de erfenis van Colijn, 298-
302,322,330. 

91. Zie J. Bosmans, 'De KVP, de groep-Steenberghe en de verkiezingen van 
1952', Jaarboek 1976 Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen 1977) 20-
76. 

92. Zie F. d'Haens, 'De katholieke werkgemeenschap in de Partij van de Ar-
beid en de politieke doorbraak', in: Jaarboek 1974 Katholiek Documenta-
tiecentrum (Nijmegen 1975) 59-98. 

51 




