
De 'ideologische' en 'machtspolitieke' verklaring voor het ontstaan 

van het CDA hoeven niet met elkaar in strijd te zijn. Voordat het tot 

politieke toenadering kon komen was het eerst noodzakelijk dat de 

ideologische barrieres tussen KVP, ARP en CHU waren geslecht. 

0 
ok zc.,tien jaar na de op

richting van her C:DA is 

de in KVP, ARP en CHU 

gelegen christen-dcrno

cratische voorgcschiedetw; nog nict 

achter de horizon verdwenen. De rnet 

de vcrkiezing.,nederlaag van 1994 ge

paard gaandc idcologische hczinning 

gcdt de hcstudering van het verleden 

ccn actuclc partijpolitieke 

relcvantie. llij de analyse 

van dit verledcn kan gc

hruik worden gernaakt van 

twce helangrijke histori

sche <,tudie., die rcccntelijk 

vcrschcnen zijn. ,\kdio 

december puhliceerde )A 

Bornc\vas':.er (emeritus 

hoogleraar kerkgeschiede

nis te Tilhurg) hct lijvigc 

cer<,te dec] van zijn twee-

leden cen aanvang laat nemen, getuige 

de ondertitel 'chri.,tclijke ideologieen 

en de vonning van het CDA ( 1880-

19801'. In deze di"crtatie staat de ideo

logische rclatie tus<,en het C:DA en de 

dric partijen waaruit het is voortgeko

men ccntraal. Zwart lijkt met zijn re

comtructie van het ontstaan van de 

christen-democratische samenwerking 

naar de hekende weg te 

vragen, maar het ant

woord dat hij forrnuleert 

verrast door zijn originali

teit. Waar in de historio

grafie vaak de nadruk 

wordt gclegd op machts

politieke en elcctoralc lac

loren, wil Zwart nagaan in 

hoevcrre de christen-de-

rnocratische 

king is bevordcrd door 

delige gcschiechchrijving Drs JJ !)(JH den Berg ideologischc ontwikkelin

van de K VP 1 Dit werk i'> in hct fchru- gen hinnen C:HU, KVP en ARI' In het 

an-nummcr van dit hlad uitgehrcid he

sprokcn.l 

In pnuari 1995 promoveerde de 

hi<,~oricus RS Zwart op 

'Cods wil in Nederland', cen '>ludic 

waarin de auteur de ont<.,taan'-;gcschie

denis van het CDA reeds ecn eeuw ge-

laatste kwart van de negentiende eeuw 

formuleerden rooms-katholieken en an

tirevolutionairen politiekc lilosoheen, 

die talrijkc decennia lang onvcrmindcrd 

hun geldighcid hchiclden en even 

zo lang functioneerden als obstakels 

voor nauwc politieke samenwcrking. 
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Cedurende de tweede helft van deja

ren vijftig leidden veranderingen in de 

rooms-katholieke en antirevolutionaire 

ideologie tot het in beeld komen van 

de christen-democratische samenwcr

king als mogelijke optie, a! heeft, zoals 

bekend, de daadwcrkelijke tot5tandko

ming van het CDA nog lange tijd in 

beslag genomen. 

De 'ideologische' en 
'machtspolitieke' verklaring 
Over dit fusierroccs waren tot nu toe 

drie werken bcschikhaar. Naast 'De groci 

naar het CD A. Momenten en imrressies 

uit derticn bewoger1 jarcn', een in hct tu

sieJaar I <JRO verschenen ovcrzicht dat 

door de partij zelf is samengesteld, wer

den in I 992 twee gcschiedschrijvingen 

tegelijkertijd gepubliceerd Terwijl de 

Leid-;c roliticoloog H-M. ten Narc! pro

movecrde op Ten cigcn weg. De tot

standkoming van het CDA (I 952-1 9801'. 

publicccrde de historicus !D. Verkuil 

zijn 'Een positieve grond-

CDA relativcert, wijkt hij al van 

Verkuil en Ten Narel, a! zijn het met 

name historici als Bosmans en Righart 

waarmee Zwart hierover van mening 

verschilt.' Tegen de opvatting dat het 

CDA primair vanuit machtspolitieke 

motieven zou zijn opgericht. hrengt 

Zwart argumenten in stellrng die zowel 

op de KVP alsop de ARP en de CHU 

hetrekking hehhen. 1 Zo voclde de ARP 

gedurende de jaren vijhig n1aar \Vcinig 

voor christen-democratische samen

werking, terwijl de antircvolutionaircn 

toch voortdurend terrein verloren. In 

de twcede hclft van de Jarcn zcstig was 

de bereidheid htertoe gegroeid, hoewel 

de ARP zich gedurende dezc reriode 

elcctoraal stahilisccrde. In de KVP was 

de partqtop reeds begin jarcn zcstig 

voorstander van een christen-dcmocra

tische samenwcrking, maar de -,peua

culairc nccrgang van de rartij wa~ tocn 

nog lang niet hcgonncn. Voor de CHU 

gold iets vergelijkbaars In de loop van 

de jaren ze'>tig wcrd het 

houding De gcschicdenis 

van het (]);'\ Op dezc 

werken vorrnl Cods wil in 

Er lijkt geen directe 
idee van christen-demo-

cratische samcnwerking al

lcngs ropulairder hinncr1 

dczc partiJ, maar de chris

teliJk-histori'>chen hadden 

in 1967 slcchl'> ccr1 kamer

zetel mtnder dan in 1956. 

lnderdaad liJkt cr dus geen 

directe relatie tc hebhen 

bcstaan tussen politieke 

op- en nccrgang en de 

chr·istcn democratischc sa

menwerking. Toch kan de 

relatie te hebben 
Nederland ecn mooic aan

vulling, aileen al vanwcgc 

het leit dat Zwart het 

bestaan tussen 

politieke op- en 
Z\vaartcrunt van zijn ana

lyse legt bij de periode die 

vooralging aan hct uitcin

delijke samenwerkingsrro

ces, terwijl daarentegen 

Verkuil en Ten Nape! de 

neergang en de 

christen-

democra tische 

samenwerking. 
lange voorgeschiedenis 

sleclw, glohaal beschrijvcn. om zich 

vervolgens op de concrete hespreking

en in de periode na I 967 te concentre

ren. Ook daar waar Zwart de 

ideologische verwantschap tussen de 

dric partiJetl heklcmtoont en hct ovcr

wegcnde belang van electorale motic

ven voor de totstandkoming van het 

vorming van hct C:DA nict los gezicn 

worden van de electoralc afkalving van 

de christclijke partijcn en ook Zwart 

ontkent dat nict. Dat met name vanuit 

de KVP biJ voortduring werd aange

drongcn op haast, heeft natuurlqk alles 

te maken met de snellc erosie waaraan 

deze partij sinds I 'J(i7 onderhevig bleek 



tc zijn. Cruciaal is evenwel, dat de prin

cipiclc bcreidheid om de eigen katho

liekc identiteit tot cen christcn

democratische gezindheid te vcrbre

dcn, reeds aanwczig was. Zwart sluit 

hicr aan biJ de analyse zoals die ook 

door het CDA zell werd gepresen

tccrd.' 

De 'idcologischc' en de 'machhpolitie

ke' verklaring hoeven echter niet met 

clkaar in strijd tc zijn Het li)kt crop. 

dat beidc zich tot elkaar hehhen ver

houdcn als cen noodzakclijkc tot ccn 

voldocnde voorwaarde: voordat het tot 

politiekc toenadering kon komen was 

hct ccrst noodzakelijk dat de ideologi

sche harricrcs tus-.cn de partijcn wcrdcn 

geslccht. Het bestaan van politickc vcr

wantschap np zichzelf hodde nict au

tomatisch tot -.amenwcrking tc lcidcn, 

maar door het voortdurcnde zctelvcr

lics wcrd het chri-.ten-democrati'>chc 

'>treven in plaat'> van ict'> vrijhlijvends 

tot ecn zaak van levensbelang. 

Vier veronderstellingen 
Aan de centrale these van Zwart liggen 

in kite vier vcronderstellingen ten 

grondslag Hct i'> de hcdoeling van 

'Cod-. wil in Nederland' duidelijk te ma

ken, dat de christen-democratischc sa

menwcrking aileen van de grond kon 

knmen, doordat in de twcedc hclft van 

de jarcn vijft1g zowel de traditionclc 

antircvolu tionairc 'neocalv1 ni'>tischc' 

ideologic als ook hct rooms-katholieke 

'neothnmi-.me' de dominante invlocd 

verloren die ze dccennialang hadden. 

De eerste twce stcllingcn die Zwart aan

nemeli)k wil makcn zijn dan de volgen

dc. Hct zogenaamde neocalvini-.me is, 

in de cer'>lc plaat<;, decennia lang de ide

ologic gcwccst in de Anti-Revolutionaire 

l'artij Daarnaast hehben katholickc po

litici bmncn de RKSI'/K VP het neotho

mJsmc als leidraad voor hun politick 

handelen genomen. De dcrdc - al even 

bclangrijke - verondcrstelling van Zwart 

heeft betrekking op hct naar de achter

grond vcrdwijncn van beide ideologiccn 

gcdurende de late jarcn vijftig. Dit alles 

hedt zich 111 dcze hctrckkelijk korte pe

riode voltrokken, terwijl de politicke rc

levantie van beide denkstelsels in door

slaggevcnde mate is afgenomen. De 

vierde piJ]er waarop hct betoog rust be

trdt de ontwikkeling van de partijcn na 

het af,cheid van dezc traditionele ideo

logicen. In het ideologische vacu(im dat 

toen ontstond, is de christen-dcmocrati

sche optie als alternatid aanvaard. 

Neocalvinisme en 
neothomisme 
Naar mijn mening zijn de stukkcn over 

het neocalvini-.me en ncothomisme van 

grote waarde. Dit hock kan dienen als 

beknopte maar hcldcre inlciding voor 

diegenen die in kort hestek kennis willen 

ncmcn van de ontwikkeling en politicke 

toepa'>'>ing van hct antirevolutionaire 

neocalvini-.me en hct ronms-katholieke 

neothomi'>me. Hct ncothomisme was 

gehasccrd op de inzichten van de mid

deleeuwse tilosoof Thomas van Aquino. 

Hct vonnde de grondslag van een door 

paus Leo XII ( 1 i:\78-1 903) gepropagcer

de socialc leer. Aan het neothomisme 

lag een organische maatschappijvisie 

ten grondslag, waarbij de samcnleving 

werd beschouwd als een gemeenschap. 

Vanuit de opvatting dat de vcrschillen

dc geledingen waan11t dczc gcmccn

schap hcstond dicnden samen te 

wcrkcn, formulcerdc het neothomisme 

politickc hcginsclen als 'solidariteit', 

'corporatisme' en 'subsidiariteit' Onder 

dczc vaandels trokken de katholieken 

ten strijde tegen liheralisme en socialis

me, ook in Nederland, hocwel hct nco

thomismc hier pas relatief laat vaste 

voct aan de grond kreeg en politick lei-
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der Schaepman zelfs enigc tijd voor

standcr is gewcest van een christen-de

lllocratische partij naar analogic van 

het Duihe Zentrwn. Zwart laat zien, dat 

de RKSP zich op cxplicict ncothomisti

sche grondslag hcdt gcstcld en dat dit 

stelsel ook voor de KVP tot in de twee

de hclft van de jaren vijftig het ideolo

gisch fundament is gebleven. 

Vanzeltsprekend valt over ecn zo com

plex denkstelsel als het neothomismc 

mccr tc zcggen dan Zwart in dit kortc 

bestek hedt kunnen docn. In zijn be

toog ging het echter primair om de po

litisering van deze idcccn, om het 

gcbruik dat RKSP- en KVP-politici van 

dczc noties hebben gemaakt. Dit is met 

talrijke citaten voldoende geadstrueerd 

Werd de neothomistische tilosofie door 

figuren als Schaepman, Nolens, Veraart 

en Aalberse sr. tot cen politieke leer 

uitgewerkt, het idcologische fundament 

onder de Anti-Revolutionaire Partij 

werd toch grotendcels gclcgd door 

Abraham Kuyper Hij baseerde zich op 

Calvijn, maar op twec belangrijke pun

ten we ken zijn ideccn af van het tradi

tionele calvinismc. Kuyper beplcitte 

een neutrale staat en onderscheidde 

naast ccn intLt'l'tieve manier ook een ra

tionele manier om Cods geboden te 

kennen. Hicrvoor ontwikkelde hij een 

stelsel van gereformeerde beginselcn. 

Op basis van deze neocalvinisti.,che 

uitgangspunten '>meedde Kuyper een 

antirevolutionaire politieke leer, met de 

allccnhcerschappij Cods en het bcgin

sel van de soevercinitcit in eigen kring 

als kernpunten Deze dcnkhecldcn, uit

eengezet in handboeken als 'Ons 

Program' ( 18791, blcvcn meer dan ze

ventig jaar lang onverminderd geldig, 

aldus Zwart. 

In grote lijnen kan dcze analyse worden 

onderschrevcn, al bcsteedt Zwart wei-

nig aandacht aan de denkbcelden van 

Colijn, de opvolger van Kuyper en als 

politick Ieider niet mindcr dominant. 

Sawis trrlllqlllllus in wd1s, Colijns beroem

de toelichting op hct AR-beginselpro

gramma, wordt in dcze studic 

bijvoorhecld in het geheel niet gc

noemd. lnzake het kolonialc vraagstuk 

en de vcrhouding tussen Nederland en 

lndie had C:olijn opvattingcn die toch 

duidelijk van Kuyper afwcken. Waar 

Kuyper van mening was dat lndic wel

iswaar Nedcrlands bezit was, maar 

nuoit een integraal dec! van het 

KoninkriJk zou kunncn worden, warcn 

voor ColiJn Nederland en lndie unlm

makelijk met clkaar vcrbonden. 

Bosschcr toonde in zijn <,tudie over de 

ARP tusscn I 'J39 en 1952 aan, dat 

Colijns opvattingcn de politieke lijn 

van de ARP zouden gaan bepalcn, het

geen de antirevolutionairen overigens 

in grotc politieke problemen zou hrcn

gen toen de lndonesische dekolonisatic 

zich na 1945 ccnmaal aandiende.<' Wat 

dit hctreft is de Kuyperiaansc continu·i

teit wcllicht wat minder grout dan 

Zwart suggcreert, a! zou Zwart dit punt 

onder verwijzing naar zijn vraagstelling 

weer van tate! kunncn vegen. 

In zijn analyse van opkom'>t en ncer

gang van neothon1i~n1c en ncoculvini.;,;

me stelt Zwart namelijk nict zozccr de 

inhoud van deze beide ideologiccn 

centraal, maar vcclecr twcc andere a<,

pccten hiervan, te wctcn hun 'status' en 

'lunctie'. Neothomisme en ncocalvinis

mc hevattcn beiden de pretentie, cen 

uit het geloot atgclcid politieke stelsel 

tc zijn, en dus een theologischc status 

tc hczitten. Deze concepties zoudcn op 

ecn speciticke manier functionercn: hct 

waren dcnkbders, wcrcldhcclden die 

ccn samcnhindende tunctie hadden 

richting het eigen volksdccl. Nco-
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calvini"ne en neothomi<;mc ~unctio

neerden du., op dezel~dc manier, maar 

waren in hun cla1m op de ab.,olute 

waarheid clkaar<; voktrekte tegenpolen. 

1--lct ging nict .,lecht., om de cmancipa

tJe van twcc achtcrge<;tcldc hevolking<;

groepen, de herker<;tening van de 

gchclc Nederland-;c <;amcnlcving was 

hct ultieme doel van zowel neothomis

ten al., neocalvini<;ten Hct is duidclitk 

dat cen chri<;ten-democrati<;che fu<;ie 

van antirevolutionairen en katholieken 

hij dergelijkc amhities volstrckt uitge

<;lotcn wa<,_ Over Colijn zou Zwart dus 

waar<;chitnlitk opmerken, dat die dan 

hlijkhaar inzake enkcle concreet-poli

tiekc onderwerpen van Kuyper afweek, 

maar dat ook C:olijn zich <;telde achter 

de univer.,elc geldigheid van het nco

calvinisme. 

Veranderingen in de KVP 
1, de pol1tieke wcrking van ncocalvinis

me en neothomi<;me he.,chrcven, dan 

moet, zoal., gczegd, vervolgens nog 

wmden aangetoond dat hcidc stelsels 

in de tweede helft van de vithiger jaren 

naar de achtergrond verdwenen en 

waarom dat eigcnlijk geheurdc Om het 

hetoog <;lui tend te krijgen client ten<;lot

te te worden uJteengezet, dat hct chri-;

tcn-democrati-,che <;treven hiervoor in 

de plaah kwam. 

Voor wat hetrett de K VP lijken dezc 

derde en vicrde <;tap hijna naadlom op 

elkaar aan te .,lui ten Onder 111vloed van 

huitenland<;e theologische ontwikkelin

gen werd in de eerste heltr van de jaren 

vij~tig ook in Nederland ccn modern 

katholiek gcluid hoorhaar, waarhij de 

nadruk wen! gelcgd op de individuclc 

geloo~<;lcving en hit de directe relatie 

tu<;<;en gcloot en politick vraagtekens 

werdcn gezet. De traditionelc henade

ring wa<; begin jaren vithig nog domi

nant, hlijkcn-, het hekcnde hisschop-

pelijk Mandement ( 19541 en het K VP

verkiezingsprogramma uit 1056, dat 

nog op ncothorni-,ti<;che lecst was ge

<;choeid Hierna hehhen zich in hong 

tcn1po verandcringen voorgcdaJn in de 

top van de K VP, aldu., Zwart, die in cen 

eind 1958 opge<;teld verkiezingsmani

k<;t de eerste tekcncn van verandcrin

gen bespeurt De opvallend prag

matische en weinig dogmatische toon 

van dit manik<;t had ziJn pendant in 

uitlatingen van Romrne, die een toenc

mcnde twijtcl aan de politiekc hruik

haarhcid van de katholieke ideologie 

verraadden. Na een vrij kortc periode 

van zoeken had de KVP-partijtop zich 

al rood 1960 tot een chri-,ten-democra

tisch uitgang<;punt hekeerd. Deze her

oricntatie voltrok zich verhazing

wekkend <;oepel. Fchte di.,cussie ont

<;tond er pas tocn S.W. Couwcnherg en 

enkele anderen ccn pleidooi gingen 

voeren voor hct opnemcn van het hu

mani<;me al., inspiratiebron naa<;t het 

christelijk gcloof /\let de publikatie 

van het zogenaamde structllurrapport 

( 1966) stelde de KVP zich cchter de

finitiet op het chri-,ten-dcmocratische 

<;tandpunt. Dit proces wordt door 

Zwart ovcrluigend gercconstrueerd, al 

komt hclaas niet duidelijk uit de verf, 

waarom de leidende KVP-idcologen nu 

eigenlijk tot deze ommezwaai, waar

voor toch geen enkelc machtspolitickc 

noodzaak be.,tond, gekomen zijn. 

Stromingen in de ARP 
Het bc.,chrijvcn van de na-oorlogse 

ideologJsche ontwikkeling van de Anti

Revolutionairc l'artij is ingewikkeld, 

omdat er in deze partij gcen overeen

stemming he<;tond over wat cr voor de 

neocalvinistische idcologie in de plaats 

behoorde te komcn. Om zijn betoog 

sluitend te krijgen moet Zwart meerma

len zijn toevlucht nemcn tot argumen-
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ten van politiek-inhoudelijke aard, hoc

wei zijn onderzoeksaanpak, die zich 

immers beperkt tot de 'status' en de 

'functic' van ideologieen, hem dit ci

genliJk verbiedt. Had de ARP onder 

Colijn langdurig in hct centrum van de 

politieke macht verbleven, na de hcvrij

ding hevonden de antirevolutionairen 

zich in een voortdurend politick isolc

mcnl. lnzake de twcc helangrijkste po

litickc kwesties lndoncsic en het 

sociaal-cconomisch bclcid - bcstond er 

een onovcrbrugharc klool tussen de op

vattingcn van de ARP 

len dezc 'Dooyewecrdiancn' in hun vi

sie op de gcrcformecrde beginselen van 

de traditioncle hootdstroom te ondcr

scheidcn, maar voor wat bctrclt de an

tirevolutionaire politick zie ik toch 

weinig wezenlijke verschillcn. lnzake 

status en functic van de antirevolutio

naire politieke leer stcmden tradittonc

len en Dooycwccrdianen overeen, 

tcrwiJI bcidc stromingen gckant waren 

tegen de dreigcndc modernisning van 

de ARP. De politieke standpuntcn van 

traditionelen en Dooycweerdianen 

kwamcn vaak ovct-cen, zo-

enerzijd'> en de progrcssie

vc tandem KVP-I'vdA an-

derzijds 7 Eind jarcn 

veertig werd zichtbaar dat 

binnen de ARI' ecn mo

derne vleugel tcrrein won. 

De modernc antircvolutio

nairen twijteldcn aan de 

din·ctc toepasbaarheid van 

Cuds ordinanticn en had

dcn minder behoefte aan 

een cxpliciete llijhcl-;e lun

dcring van politiek handc

len. Dat de ARI' na de 

afloop van de slcpcnde 

lndone'>i'>che kwcstie in 

Tussen CHU en 

CDA bestaat een 

opmerkelijke 

continu"iteit. Voor 

al-. ook Zwart constatecrt. 

lntussen won de modernc 

stroming hinncn de ARI' 

terrcin en hct ncocalvinis

me verschool naar hct 

tweede plan. Overigens i'> 

in tcgenstelling tot de 

KVP, tn de ARI' een tradi

t!Onelc stroming blijvcn 

bestaan, die hredcr was 

dan Zwart doct voorko-

beide partijen 

fungeert het 

christelijk geloof als 

een subjectieve n1en. 

inspiratiebron voor 
Hct is met name de in 

1956 als partijvoorzitter 

aungctrcdcn \X1.P Bcrghui~., 

gewecst. die de heroricn-

politiek handelen. 

1 CJ52 eindelijk weer ging mccrcgercn, 

kan als een ovcrwinning van deze mo

dernc stroming worden beschouwd. 

Hct antirevolutionaire boegbecld in hct 

derde kabinct-Drccs. mini-.ter van 

Economische Zaken J Zi)istra. valt 

zonder twijlcl tot deze stroming tc re

kcncn. 

Zwart onderschcidt naast deze moder

ncn en diegenen die aan de neocalvi

ni'>tischc traditic bleven va<,thoudcn. 

nog ecn derde stroming, he<,taandc uit 

antirevolutionaircn die zich baseerdcn 

op de 'Wijsbegeerte der wetsidcc'. de 

door H. Dooyewcerd uitgewerkte cal

vinistische hlosolie. Volgen<, Zwart val-

tatie van dc ARI' actiel stimuleerde. 

Berghuis. een inspircrcnde I iguur met 

ecn grote ideologi'>chc interesse. heeft 

voor de ontwikkeling van de ARP in de 

)at-en zestig vcel betekcnd. al wist ook 

hij de partij niet op een lijn te knjgcn 

llinnen de ARI' kwam hct niet tot een 

gemeenschappclijke aanvaarding van 

de chriqcn-democrati'>chc samenwer

king als nieuwe ideologic VU-socio

loog D.Th. Kuiper heeh in ecn aantal 

publikatie-. onderscheid gemaakt tu'>Sen 

drie dcnkrichtingen binnen de partij' 

Naast cen traditionele stroming zijn 

twec varianten van de modernc stro

ming aanwiJshaar Naast ecn zakeliJkc 

CllV l% 



'modcrn-rragmati-.che stroming' was tc

vem een zogcnaamdc 'cvangelisch-ra

dicalc' nuanccnng aanwezig. Kcn

mcrkend voor dczc derdc richting was 

nict zozecr het relativeren van de tradi

tioncl~ antirevolutionaire uitgangspun

tcn. maar hct hertorrnulcren van dezc 

uitgJngspunten tot een nieuwe, radicalc 

maatschappijvi-.ie met ecn progrcssieve 

tnslag Volgcns Kuiper ontwikkeldc 

llerghul'> en ook ecn hguur als Bruins 

Slot zich in dczc richting lnteressant 

met betrekking tot Zwarls theorie over 

'>latu-. en tunctic i<, hct, dat deze evan

gclt-.ch radicalc stroming op zijn eigen 

manier bled gcloven in de mogclijk

hcid om uit de llijhel algemeen gcldcn

dc politteke richtll)ncn al lc lciden. Het 

i-. jammer dar Zwart zich nict mccr 

door deze indcling van Kuiper heelt Ia

ten lcidcn 

DeCHU 
Jammer is hct ook, dat de C:HU ccn zo 

marginalc plaats hedt gckrcgcn. 

Omdat de christeliJk-historischen niet 

over ccn uitgewerkte ideologic be

schikten. heelt Zwart de CHU -.lechts 

summier willcn hchanclclcn. Tus-.en de 

CHU en het CDA bestaat echter een 

opmcrkclijke contimt'itcit. Voor heide 

rartijcn lungcerl het chri-.teli)k gcloot 

al-. ccn subjecticve in-.piratichron voor 

politick handclen. KVI' en ARP gingcn 

daarcnlegen lot cine! jaren vijttig uit 

van ccn rccht'>treek<, vcrhand tussen ge

lool en politiek In de idcologische IT

Iatic tuS'>cn het CDA en KVP en ARP is 

du-. sprake van ecn cluiclclijke breuk. 

Over de achtcrgronden van die breuk 

zijn we door de intere"antc -.tudic van 

Zwart ccn '>tuk wijzcr geworden . 

.llln-.f,lll/' 1'1111 3C1l !leu} is Pcrbondcn !Iilli de 

Pllki}rocf' Cm/mdcii!S P!lll de Vrijc Llniumitcil 

lc An1simldn1, 11'11111 hi; ccn dissCII<IIIc uaarhe-

reidt over !Jet inteme deb!lt rand de flolitieke koers 

P1111 de ARPin de;!lren1956-1970 

'Cads tPil in Nederland' Christeli;ke ideoloo!eiit 

c11 de uorming 1)(11! het CDA ( 1 H H0-19RO )'. dr. 

RJ Zu>!!rl. t9Y6, Kok. K!!111f'en, ns hlz, f 
1". 90 

No ten 
J A BonH:WJ'>'>t:r, K111holrch· llolbJldtll! J<IJ 1-J<Js;o 

Hcnd I I Inkom,/ err _qr(1u tot 1 CJ(J 3' Nip11cgcn 

I (jl)). 

Th.B ~· .. ~1 B11nkcl 'In ccn andere partri hoort 
ccn katholl<._·k 111ct tlllll'.,· 1n CIJ-\'nkntttltt!)cn, k
bruan I <)l)(J (J5 -7·1 

Vgl de ook h11 Zv,:art geutccrde lllhpr<lak van 

R1gh<1rt JJnlcJdl!lg en oorzaak voor de lx:<.,pre

kingcn tll'>'>l'll ARP ( Hll en KVP 1<., zonde1 

cn1ge tv·:l)lcl de aJhrokkel1ng VJ!l hun elcctoralc 

macht H R1ghart Ten l'l'll\\ conk:.,<.,loncle po-

11tlek'' m· fl l.uykx en H Rtghart :reel '1 \'1111 ,ic 
/l,h/(llll' lld,l! /1ct IOICHI}C Ec11 U'!IU' coH_/c>~tondc flo/tlick 

SDU, [)en HJag I<J()J IH3 Zlcvoorhct<.,tJnd

punt van Bo<.,lllJ!l'> o J ZIJil Jrtlkel 'Het lllJJt

<.,chappell)k-pollll<._-ke Ieven 111 1\edcrlancl 

I(J45- I().';()' 111 ,\/I}Ctt/lJTC Ce.dltcclcnt' ,/u l\.'cdcr/,udm 

3cei X II, 1-bilrlcm I 'JH2 110 

Vgl hrcrhl) ook hct Jrttkcl VJn Zw0rt 'Ideologic 

en macht de chn<.,telqkc portl)en en de vorming 

VJ!l hct CDA' in· K van Kcr..,hergen e J 1 red 

(;ciOflCI! II! llldl/J/ {)c ,/JiiiiCii-,/niiOllll/1( 111 ,'\1c,icJ/IIii,/, 

Am.;,tcrdam I9<J3, 2.~-i/ 

Vgl het reed<:. 111 I<).';() vct.;,chcncn ovcrzicht /)c 

<}loft lldill 11('/ (/)A 1\1oml'llll'll l'll 1111JlrC'>5rcs ui!,lcrtll'lt 

/Jr'!P0!/(11 )d I ('II 

Vgl. l_) 8o.;,schcr, ( )m ,/c nftiil'- I',IJI ( olt/11 nc A~P 
or ,/c _t/ll'/11 Pill! /u•cc I!'CitUcl! I j<)i<)- I C) 52 I Alphen 

a:d Rqn l'J.SO, 1Sl e v 

Bornewa-..;,er maakt duJdclllk dat de K VP de eer

<.,\e 1aren ll<l de opnchung bc\Vll'>t vee! nadruk 

hccJt gclcgd op het progromm<ltT'>Ch vooruit

<.,\revendc kJrJktcr Vgl l.A BomewJ'>'>l'f, 

Ku//1oltckc \',Jib/Jdrllf t 91 'l-1 lJijO !Jiltr,/1 I lcrkom~/ 01 

,JIOCI (lot t!il!l,: 1\ijmcgcn J<)<)5, li<J-l)(J 

Vgl. U.Th. Ku1per Vt:~n volk.;,pctllTOilllcillcnt tot 

kle1ne luyden' 111 [ell kln11c cc!IU' klcrnc lll)',lcir 

Cu·ror1111 ,/c uc,,/JJdl'IJJ'- I'd II de ;\I<P 1 opgcncht op 

i apnl 1.S7<J: en ook: [) ·1 h Kuipct Tu<.,.;,en 

1dentttl'll en fu'>re. Schct<. van enkclc orltwlkkc

llllgcn in de 'radTcJle generutJe' b1nnen de ARP 

1 n de pen ode I <)5/- I <)7 I' ( "/1micn-

I )(moe 1 1111~l he \ 'n·ktJJ Tlllli}CII I 'JH2 lH2-l'J 1 
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