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D
e cind november 1997 or 

B3-jange lceftijd ov.crledcn 

oud-staatsraad dr>. Jacques 

Jacobus 1\\aria UJM J 

Aarden vcrdient in de kolommetl van 

dit blad herdacht te worden 

Ccdurende twce decennia, van 1945 

tot I 'J6H was hij din:ctcur-secrctari> van 

het Centrum voor Staatkundige Vor

ming, een van de dric rcchtwoorgan

gers van on'> Wetenscharpelijk ln<;ti

tuut. In 1962 were! hij lid van de 

Tweede Kamer voor de KVI' Na de 

Nacht van Schmelzer nam hi) steed., 

mccr alstand van de toenmalige fractie 

om tcnslotte mcdcorrichtcr tc worden 

van de l'olitickc Partij Radicalen IPI'R) 

Hij bled tot 1972 lid van de Twecde 

Kamer en wcrd in 197.::: henoemd tot 

lid van de Raad van State. In i9S4 ging 

hij met pemioen. 

Formele complicatie 
Als dtrecteur van her Centrum voor 

Staatkundige Vonning had hiJ tm:t twec 

hclangrijke complicaties tc makcn, een 

van mecr lormcle aard. en een van cul

turclc aard. 

De tormele hetrol de tweeslachtige 

positie van hct Centrum voor Staat

kundige Vorming in de relatic met de 

Katholiekc Volkspartij I K VI') 

I )c relatie van de wetcn<,chappeliJke 

bureaus tot hun vcrwante partqen is al

tijd al delicaat. hier en in her huiten

land. Zij diencn helcidsvernieuwend en 

helcid>kritisch te orcrcren, ziJ diencn 

een wetenschappeliJke integriteit te 

hewaken, en zij dicncn- geloolwaardig 

- als brug te kunnen tungcren tusscn de 

wercld van de rolitick en die van ell' 

dC(ldnnuJ. 

Terzeltdcr ttJd plcgen zij rmilt·ch ten 

hehoeve van hun verwante partqen en 

worden zij ingeschakeld voor structu

rele I partijrrogramma's) ctl incickntclc 

dienstverlening. Dat gcctt ecn hybri

dtsch karakter, waarin het gevaar van 

ongeloolwaardighcid zowel naar de 

academische wereld ais naar de ver

wante politteke hewcging steeds op de 

Iocr ligt 

Het Centrum voor Staatkundigc Vor

ming nu krecg te maken met nog een 

andere complicatte. 

In 1945 was immcrs de Katholieke 

Volksparttj ge<;tart als niet-conkssio

nclc, niet kerkgchonden, maar pro

grammatische rartij. Die intentie kwam 

echter eet·q in de praktijk en later zclls 

tormeel niet geheel uit de vert. 

Vl'lcn, hlllnen en hutten de katholiekc 

gcmecnschap zag en de K VI' toch 

vooral primair als de tcitcliJke opvolgcr 

van de RK Staatspartij en dus ook toe

geruq n1ct ccn pri1nairc en al\co..,ovcr

hcersende doclstcll111g van cmanctpatic 

van de katholieke bevolkingsgrocp en 

hehartiger van haar helangen, inclusid 

die van hct kcrkclijk 1nstituut. Velc ka

thohckcn. met name ook intellcctuelcn. 

voeldcn zich weinig gelukkig met dcze 

leitcliJke situatie Het mcest gcpronon

cecrd kwam dat naar vorcn hij dege

nen, die de Doorbraak naar de l'vd/\ 
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haddcn doorgczct en waren gekomen 

tot de vonning van de katholieke wcrk

gemecnschap in die partij. Daar had de 

KVI' merkwaardigerwi1ze echtcr min

dcr la-,t van look doordat het <,ociaal

democrati<,ch gehalte van de l'vdA zo 

overduidelijk wcrd) dan van de at-,tand 

die vele katholieke intellcctuclcn, met 

name in Nip11egen, van de katholieke 

partij namcn. 

len wetcnschappclijk imtituut, dat ook 

ccn hrug naar die grocperi ng n1oe~t 

slaan had het daarom sowic<,o niel ge

makkelijk, maar dat werd nng moeilij

ker, tocn na het t\landement ( 1954) 

ook lormeel de K VI' de katholieke een

heid-,partij were!, en ruimte moe<,t Iaten 

voor hijvoorbeeld de groep-Welter, die 

z1ch steed-, vcrzet had tegcn de onal

hankelijkheid van lndone-,ic 

Het Centrum were! in kite opgezadeld 

mel de taak een platlorm te zijn ook 

voor die velc intellectuelen. die zich 

niet wilden bekennen tot de KVP a]<, 

partij. maar die ook weinig heil zagen 

in aamluiting hij een andere politieke 

hcwcging 

l.idmaat<,chap van de K VI' was dan ook 

uitdrukkeliik gcen vcreiste om mee te 

doen aan de studiccommi<,<,ies, advie

zen uit te brengen en in hct algemcen 

hclcidsaanhevelingen tc doen aan wie, 

ja a an wie andcrs dan diczeltde K VI' 

Hct zal duideli1k zijn, dat dit de pmitie 

van hct Centrum en ook van zijn intel

lcctuclc en lijnzinnige dirccteur <,ecre

taris nict vcrgemakkclijktc 

Culturele complicatie 
1\\aar crn-,tigcr nog wa<, de culturclc 

factor Wic de gcschiedeni'> van de KVP 

hcstudccrt. zoals die door Borncwasser 

in zi1n bock 'Katholieke Volk..partij 

I '!45- I '!SO. Band J, Herkomst en groei 

1 tot I 'J(J 'l J.' is heschreven, en wic nog 
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Dater ew kc~tholieke iHtellectuele 
/Jolitieke traditie was, die hijwijlen zelfs 
sterker !Pas da11 de K VP, is me de te 
dcmkm llilll IJCt Ce11trum uoor 
St,wtbwdige \forming Dot Centrum 
wos i11 feite het ewmilnshedrijf um1 
Jacques Ailrde11 ({oto J\NP) 

zeit bij die beweging betrokken i'> ge

wee<,t, wect, dat cr cen sterke anti-intcl

lcctualisti<,che stroming in die partij 

aatnvczig \Vd'-;. I )ie conqatering i-.; ietc. 

anders dan de schuldvraag heantwoor

den, want er zou vee! te zeggen zijn 

voor de <,telling, dat in iedcr geval ook 

in de cullllur van de Niplleeg<,e univer

'>ileit vanal de stichting tot in de jaren 

V!Jttig sterke elitaire elementen wa1-cn, 

die weinig verwant<,chap gevoclden 

met het volbe emancipat1e'>lrevcn. 

i\1aar tcit wa<.;, dar n1ct nan1c in tcgcn

'>lelling tot het Tilburg van C:obhen

hagen en De Quay de kloot tusscn de 

Maurihkade (partijbureau van de KVP 

in Den Haag) en de Wilhelminasingel 

!Aula Nijmeeg<,e llniversiteitl heel 

breed en heel diep wa<, De geografi-
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-,che atstand spcclde en -,pcelt daarhij 

ook ecn niet geringe rol. De corporatis

ti<;che ophouw van de K VI'- ook weer 

mcdc hct gcvolg van haar karaktcr als 

cenhcid-;partij - hcvordcrde evenmin 

de dialoog met de intcllectuelcn. 

In icder hooldstuk van Borncwa<;<,cr<, 

hoek duikt die spanning lu<;<;cn de anti

intcllectuclen en de katholickc acade

mi-.che wercld wei crgcn<; op. 

In die <;panning moc<;t Aardcn (en met 

hem ccr<;t Prol W. v.d. Crintcn en later 

Prol.dr. Th.LI'vl. Thurling<;l opcrcrcn. 

Eenmansbedrijf 
En in die spanning hccft Aarden gcope

recrd. mel rcstiltaten. In een heweging, 

die op dat tcrrcin haar traditic nog 

moc<;t vc<;tigen, ontwtkkeldc zich hct 

Centrum tot een wcten-,chappeliJk tn

qituul, dat bij haar vijtticnjarig hcstaan 

in ]')(,() ccn hondcrdtal helcidsrappor

tcn had geproduccerd. t\ laar daarnaa<;t 

had het door een grool aantal lokalc al

dcltngen ccn hredc uit-,trallllg in de ka

tholieke wercld van die dagen, en her 

wa<, in zovcrrc ook ZtJn tijd vet· vooruit. 

dat het op die manier <;terk drcmpclvcr

lagcnd werkte voor inhoudelijkc poli

tickc hetrokkenhcid. Het Centrum <;ti

mulcerdc en organi<;cerdc landelijk 

breed het inhoudelqke dchat over hoc 

de katholickc <,ocialc leer in de polttiek 

vcrtaald kon worden. 

1-lct wa<, grotcndccl<, het wcrk van ccn 

man. die zich met oplcgdc. maar lui<;

tcrde, <;timuleerdc, en hijwijlen. en met 

name hij rcdevocringcn zeer kon tn<,pi-

rcrcn. 

De invlocd van hct bureau op de 

Primcngracht - ook dat wa-, -,ymho

li-,ch- t<; groot gcwccst en hoc moeiliJk 

meethaar ook kan toch gc-,teld worden. 

dat toen de katholieke zuil implo-

dccrde. cr nog ccn cohort katholiekc 

intcllectuclcn aan\vezig \Va<.,, die vanuit 

de combinatic van politiekc en princi

piclc hetrokkenheid hct ge<,prek met 

andcrcn kon aangt:~an over de vraag, 

hoe chri-,telijkc waarden vorm kondcn 

hlijvcn houdcn in de Nederland-,c -,taat

kunde. Darer ccn katholicke llltellcctu

clc polittckc traditie wa<,, die hqwijlcn 

zeit<; <,tcrkn wa'> dan de K VI', i<; nwdc 

tc dankcn aan het Centrum voor 

Staatkundigc Vorming. Dat Centrum 

wa-, in ktte hct ecnman-,hedrijt van 

Jacque<, Aardcn. 

Middelpunt 
afscheidingsbeweging 
Wie op grond van die inzct e11 die ver

dietl<,tcn mocht hchhcn vcrwacht, dat 

Aarden een prominentc plaat<; in de 

politick zou hehhen gckregen van de 

KVI' vindt in zijn 'hungelpo<,tttc' op de 

lij"it ccn hcvc.,tiging van die -,panning 

tu;.,-;cn de rcprc..,cntantcn van de vcr

-,chillcnde maat-;chappclijkc grocpcrin

gcn, de vcrtcgcn\voordigcr-, van lokalc 

belangen en de hc-,tuurdcr-,/mint<,teria

lwlcn Ruimte voor 'c<)<li'""'''' wa<, en 

hied -,chaar'> 

De lage plaat-, voor Aardcn (en ook 

voor iemand a!-, de pnncipiclc mr K 

van Ritckevor-,cli wa-, voor <,ommigen 

aanlciding om JUisl wei op de K VI' tc 

<,tcmmen, met ccn duidclijke voorkcur

stem. en voor andcrcn wa<, dat de drup

pel, die de cmmcr deed overlopcn en 

hen naar andere bcwcgingcn Jocg. 

In dat klimaat tckcnden zich al -,nel de 

-,chcuren en scheidslijnen al Dat de 

conciliairc Aarden daarhq hct middcl

punt wcrd van een at-,cheiding-,hcwe

ging zegt vee! over de diepte van de 

vcrtrouwcn-,cri<;is 111 die cnkele jarcn te

voren I cindc kahinet-Dc CJuay in I Wd 1 

zo triomtantclijkc parliJ. 
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l)at de zecr gelovige, kerkhctrokken 

Aardcn, die hovcndicn de lokalc roli

tiek cen zcer warm hart toedrocg, een 

tactor wcrd van betekcni' in het natio

nalc en vooral Am,terdamse dehat over 

de hcriJking van de vcrzuildc rolitieke 

verhoudingcn, tekent tcgeliJkertijd zipl 

1ntcgritctt, hct ..,cricu.., ncn1cn van zijn 

rrincirick du' radicale rolitiekc keu

zc-. a\.., zijn vcrccnzan1ing. 

Inspirator en gesprekspartner 
!:en echtc politick Ieider i' Aarden 

noott gcweeq. niet in zipl KVI'-tijd, en 

nict in zijn laterc Flrcn in de I'I'R. HiJ 

wa' vecl mcer in<,pirator en taciliteer

ckr, gc·,prek,partner dan voorgangcr ol 

orponcnt. I )aarom werd hi) ook cen 

'old soid1rr, II'I1Cl JIISI fo,Jc,/ dll'dy' 

lht had hehalvc mct zijn braktcr ook 

te maken met die tactor, waar zovelc 

llrahant<,e btholicken in de politicke 

arena tegcnop !open. In de etgcn ka

tlwlieke kring werdcn ziJ zo gcmakke

lqk over,temd door de heter opgelcidc, 

n1aar vooral ll1ClT uitgc')prokcn, .:.,onl<.., 

hardcrc, <,om' ook amhttieuzcrc katho

lieken van hoven de rivtcren, niet zcl

den Lilt de weerhare kt-ingen in Am,ter

dam en Rotterdam. Ln huitcn hun 

etgen kring "'"' cr die wcreld, die dehat 

vraagt, zich pn.-,cntcrcn, opponeren, 

nadrukkcli,kc aanwczigheid, J<,<.ertivi

tcit 111 plaat-. van <.;Onl-. en in icdcr gcval 

11aa<,t de inzet voor ccn hcpaald ideaal 

ot ecn lcgittclll bclang. 

Zachtgc,temdcn al, Aarden halcn zel

den de voorpagina\ ol zeit, de opinic-

In zqn laat,te jarcn volgdc Aardcn weer 

met grote hclang,telling de ontwikke

ltngcn in hct CDA. Hct zal hem loch 

plcztcr hebhcn gcdaan, dat binncn die 

hcwcging cr ccn grocicndc hchocftc 

aan tnhoud en rdlcctic zichtbaar wcrd, 

jui<,t na de tegemlagen. Het deed hem 

in ieder gcval pijn- ons laatstc contact 

- als die bcwcging gcn1arginalisccrd 

zou worden. 

Len man, vcrdwaald som' in het Haagsc 

geweld, maar met krachtigc innerlijke 

overtuigingen, moed en bctrokkenheid. 

Ook hij hehoort tot de crllaters van de 

christen-democrat ie. 

1\lr· . .IJA i\1 Pt/11 Co111i{' is dimteur Pilll hrt 
v\'cteltsdlil{'{'clijk lllslillllll 1'001 hrt ('/);\ 


