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Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werd vanuit het Vaticaan 
een ideologie gepropageerd, die bekend is geworden als de 'katholieke so-
ciale leer'. Hiermee begaf de katholieke kerk zich niet voor het eerst op 
politiek terrein. Integendeel, vanaf haar ontstaan heeft zij aanspraken ge-
maakt op autoriteit in wereldlijke zaken. Om het ontstaan van de katholieke 
sociale leer te begrijpen wordt daarom allereerst kort ingegaan op de tradi-
tionele visie van de kerk op de verhouding tussen kerk en staat, breder ge-
steld: die tussen geloof en politiek. 

1. Het ideaal van de christelijke staat' 
Het is niet goed mogelijk te spreken over de visie van de katholieke kerk op 
de relatie tussen geloof en politiek, omdat haar volgelingen daarover in de 
loop der eeuwen verschillende opvattingen hebben uitgedragen. Desondanks 
kan men in het zogenaamde  'main-line catholicism ,̀  zoals dat vanuit Rome 
werd gestuurd, één element aanwijzen, dat altijd aanwezig is geweest: de 
katholieke kerk heeft haar zeggingsmacht nooit willen beperken tot het gees-
telijke terrein, maar heeft ook altijd autoriteit in wereldlijke zaken opgeëist. 
Reeds vanaf de vroege middeleeuwen streefde zij naar een maatschappij 
waarin kerk en staat harmonieus samenwerkten. Dit ideaal van een 'christe-
lijke staat' kan als volgt omschreven worden. 

In de christelijke staat hebben kerk en staat verschillende taken. De kerk 
draagt zorg voor het bovennatuurlijke welzijn van de burgers -met als eind-
doel: het eeuwige leven -, de staat voor het natuurlijke welzijn. Waar de 
beide sferen elkaar raken, bij de zogenaamde res mixtae, werken beide in-
stituten nauw samen. In laatste instantie heeft de kerk echter een hoger ge-
zag dan de staat. Deze pretentie ontleent zij aan haar claim kennis te hebben 
van de normen die God voor de wereld heeft geschapen. De 'christelijke 
zedenwet' omvat inzichten omtrent goed en kwaad. Deze begrippen zijn 
volgens de kerk niet relatief: wat goed en waar is, ligt vast en wordt niet 
door de mens bepaald. 

De christelijke zedenwet heeft een universele geldigheid. Zij leert hoe 
ieder individu moet leven, maar ook volgens welke beginselen de maat- 
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schappij moet worden ingericht. De kerk ontleent haar recht op wereldlijke 
autoriteit aan haar rol als onfeilbare interpretator van deze zedenwet. Van-
wege de zonde - 'ratione peccati' - is de mens niet meer zelfstandig in staat 
Gods normen te achterhalen. De openbaring - de Bijbel, de overlevering 
van het leven van Jezus - is daarvoor een onmisbaar hulpmiddel. En slechts 
de kerk heeft het vermogen de openbaring uit te leggen, Christus zelf heeft 
haar daartoe ingesteld. Vandaar dat zij ook in laatste instantie de hoogste 
autoriteit in de samenleving moet opeisen. 

Omdat de kerk de christelijke zedenwet kan interpreteren, heeft zij vol-
gens de socioloog Thurlings een 'dubbele pretentie': zij weet hoe de mens 
moet leven, maar ook naar welke normen de maatschappij moet worden 
vormgegeven  .3  Schreuder spreekt in dit verband van het 'meerderwaar-
digheidsbewustzijn' van de katholieke kerk.' 

De kerk heeft nooit alle macht naar zich toe willen trekken, de noodzaak 
van een wereldlijk gezag - de staat - heeft zij altijd erkend. Deze staat 
mocht echter niet onafhankelijk zijn van de kerk. Ook het wereldlijk gezag 
moest zich richten naar de nonnen uit de christelijke zedenwet. De kerk 
moest 'toezicht' houden op de staat en in laatste instantie moest de staat de 
kerk gehoorzamen. De kerk was op haar beurt wel volledig onafhankelijk. 
Zij was een societas perfecta, een volledige staat, die geen inmenging van 
een wereldlijke overheid duldde. Overigens verlangde zij wel bescherming 
en ondersteuning van de staat. 

In de christelijke staat draait dus in laatste instantie alles om de kerk, omdat 
zij een ethisch monopolie heeft. Dat monopolie is in de loop der geschiede-
nis, aldus Thurlings, van twee zijden bedreigd. In de eerste plaats van bin-
nenuit. De uitspraak dat de kerk Gods normen interpreteert is immers pro-
blematisch. Wie of wat is 'de' kerk?' Een externe bedreiging voor het ethisch 
monopolie vormde de staat, die ook oordeelsbevoegdheid in ethische zaken 
opeiste. Aanvankelijk, in de middeleeuwen, waren de wereldlijke heersers 
er nog van overtuigd dat de ware normen in de 'bovennatuur' moesten wor-
den gezocht. Het dispuut tussen kerk en staat ging toen slechts over de oor-
deelsbevoegdheid inzake de bovennatuurlijke normen. Met de opkomst van 
het natuurrechtsdenken in de zestiende eeuw werd de autoriteit van de kerk 
echter nog verder aangetast, omdat volgens dat denken het mogelijk was de 
ware normen op redelijke basis, dus zonder de hulp van de openbaring, te 
achterhalen.' 

In de loop der geschiedenis heeft de kerk zich op verschillende manieren 
opgesteld tegenover de wereldlijke overheden. De aanspraak op indirecte 
macht over de staat werd aanvankelijk klip en klaar gesteld. In de dertiende 



eeuw was bijvoorbeeld de 'twee-zwaardenleer' in zwang. Volgens deze theo-
rie controleerde de kerk twee zwaarden. Het ene hanteerde zij eigenhandig 
voor haar interne aangelegenheden, het andere hanteerde de wereldlijke 
macht, maar in opdracht van de kerk. 

Na de dertiende eeuw ging het geleidelijk bergafwaarts met de maatschap-
pelijke macht van de kerk. In een eeuwenlang proces, waarin Renaissance, 
Reformatie en Verlichting de grootste boosdoeners waren, werd haar posi-
tie steeds verder aangetast. Met name de Reformatie deed de maatschappe-
lijke pretenties van de kerk geen goed. De onenigheid over de interpretatie 
van de openbaring werd hierdoor als het ware geïnstitutionaliseerd. Voor de 
relatie tussen kerk en staat had de Reformatie grote gevolgen. Wereldlijke 
heersers speelden in op de godsdienstige twisten, waardoor er katholieke, 
lutherse en calvinistische staten ontstonden. In zekere zin werden de ban-
den tussen de nationale overheden en de kerken door de Reformatie verste-
vigd. In katholieke staten wierp de staat zich op als de beschermer van het 
katholicisme en werden andere godsdiensten bestreden. De onafhankelijk-
heid van de kerk nam hierdoor af. 

De meest fundamentele aantasting van de maatschappelijke autoriteit van 
de kerk vormde echter, zoals gezegd, de natuurrechtsleer, die in de zeven-
tiende en achttiende eeuw sterk aan invloed won. Volgens deze leer kon de 
mens de ware zedelijke normen uitsluitend vinden op basis van de ratio. 
Daarmee werd, in Thurlings' woorden, 'de natuurlijke rede' de 'vindplaats 
van de ethische autoriteit' . Deze leer ontstond rond denkers als Hugo de 
Groot (1583-1645), Thomas  Hobbes  (1588-1679) en Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778) en kreeg politieke invloed ten tijde van de Franse Revo-
lutie. 

Het is niet verwonderlijk dat de katholieke kerk zich met man en macht 
heeft verzet tegen het natuurrechtsdenken. Zij hield vol dat de ware nor-
men ook en vooral in de bovennatuur moesten worden gezocht en dat de 
kerk deze als enige kon interpreteren. Tegen een begrip als 'de rechten van 
de mens', dat tijdens de Franse Revolutie opkwam, maakte zij ernstige be-
zwaren, omdat slechts God rechten kon verlenen. Ook noties als vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van drukpers en vrijheid van geweten bestreed  
dc  kerk, omdat zij daarvan een aantasting van haar ethisch gezag vreesde. 

2.  Pius IX  en Leo XIII 
Ondanks de groeiende invloed van het natuurrechtsdenken hield de kerk in 
de negentiende eeuw vast aan haar traditionele pretenties. Omdat deze zwaar 
ter discussie stonden, verlangden veel katholieken terug naar de middel-
eeuwen, toen europa in religieus opzicht nog één was en het ethisch mono-
polie van de kerk nog nauwelijks ter discussie stond. Ofschoon dit beeld 
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van de middeleeuwen enigszins mythisch gekleurd was', was de maatschap-
pelijke invloed van de kerk in de negentiende eeuw ontegenzeglijk minder 
groot dan bijvoorbeeld in de dertiende eeuw. 

Het antwoord op de moderne ontwikkelingen zocht de katholieke kerk 
aanvankelijk in traditionele middelen. Onder afwijzing van aspecten van de 
moderne cultuur als democratie, vrijheid van meningsuiting en kapitalisme 
probeerde zij haar invloed in de eerste plaats te vergroten door orde te schep-
pen in eigen huis. Centralisering en uniformering waren hierbij de eerste 
doeleinden. Waarde nationale kerken na de Reformatie heel wat autonomie 
ten opzichte van de wereldkerk hadden verworven, streefde 'Rome' vanaf 
ongeveer 1850 naar een uniformering van haar organisatie.' Bisschops-
benoemingen bijvoorbeeld, die voorheen veelal een zaak van nationale over-
heden waren geweest, dienden voortaan in Rome plaats te vinden. 'Ultra 
montes', achter de Alpen, diende de macht te liggen, reden waarom de voor-
standers van dit beleid 'ultramontanen' werden genoemd. 

Niet alle katholieken interpreteerden d>e' moderne ontwikkelingen louter 
negatief. Volgens de Franse priester Félicité de Lamennais (1782-1854) bood 
de moderne tijd de kerk juist nieuwe perspectieven. Naar zijn mening diende 
de kerk te accepteren dat zij sinds de Franse Revolutie geen toezicht meer 
kon houden over de christelijke staten. Hij pleitte daarom voor een volle-
dige scheiding van kerk en staat. In de moderne samenleving zag hij andere 
mogelijkheden om de invloed van de kerk te vergroten. Door gebruik te 
maken van democratische vrijheden, konden de gelovigen op een indirecte 
manier de invloed van de kerk laten toenemen. De gelovigen moesten zich 
daartoe wel beter organiseren, reden waarom De Lamennais in dit opzicht 
ultramontaan was. 

De Lamennais' denkbeelden vielen bij het Vaticaan niet in goede aarde. 
Het opgeven van haar aanspraken op wereldlijke macht ging de kerkelijke 
leiding te ver, een volledige scheiding van kerk en staat achtte zij onac-
ceptabel. In 1832 veroordeelde de paus de ideeën van de Franse priester in 
de encycliek Mirari vos. Het werd De Lamennais en zijn aanhangers vrij-
wel onmogelijk gemaakt in de katholieke kerk te blijven. 

De veroordeling van De Lamennais was exemplarisch voor de kerkelijke 
opstelling in de negentiende eeuw. In zijn studie over de maatschappelijke 
strategie van de katholieke kerk sinds de Franse Revolutie typeert  Mc-
Sweeney  deze fase met de term 'rejection'.10  De kerk wees moderne ver-
schijnselen als democratie en kapitalisme eenvoudig af. Het hoogtepunt van 
deze strategie vormde de Syllabus errorum, een lijst met moderne dwalin-
gen, die paus  Pius IX  (1846-1878) in 1864 uitvaardigde. Omdat het ver-
lichtingsdenken steeds meer invloed kreeg, dienden volgens  Pius IX  de ka-
tholieken zich terug te trekken in een eigen submaatschappij. Van daaruit 
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zou eerst op de lange termijn de kerstening van de wereld moeten worden 

nagestreefd. 

Ondanks de perfectionering van de hiërarchische structuur van de katho-
lieke kerk — in 1870 werd tijdens het Eerste Vaticaanse Concilie de onfeil-
baarheid van de paus afgekondigd - was de strategie van  Pius IX  geen suc-
ces. Veel gelovigen vroegen zich af of de afzonderingsstrategie wel de beste 
methode was om de samenleving te kerstenen. Leo XIII, die in 1878  Pius 
IX  opvolgde, beantwoordde deze vraag ontkennend. Hij zag dat de kerk 
door de getto-strategie een steeds marginalere positie innam en gooide het 
roer om. Hierbij volgde hij deels de ideeën van De Lamennais. Hij accep-
teerde dat de kerk in de nabije toekomst geen directe maatschappelijke macht 
kon nastreven. Maar door de vrijheden die de moderne samenleving bood, 
konden de gelovigen wel op indirecte wijze de invloed van de kerk vergro-
ten. De katholieken moesten uit hun getto komen om temidden van de on-
gelovigen te werken aan de kerstening van de samenleving.  McSweeney  
noemt deze fase die van  'competition':  de kerk ging de strijd met de mo-
derne cultuur actief aan.'1  

Leo XIII paste de maatschappelijke strategie van de kerk dus aan de ver-
anderde omstandigheden aan. Waar  Pius IX  de moderne wereld in zekere 
zin aan haar lot had willen overlaten en de nadruk had gelegd op de ontwik-
keling van een katholieke submaatschappij, wilde Leo XIII de zondige we-
reld reeds nu kerstenen. Dit vereiste een actieve politieke opstelling. Voor 
de democratische staten van West-Europa en Noord-Amerika betekende dit 
dat de gelovigen gebruik moesten maken van de mogelijkheden die de de-
mocratie bood. Zonder de democratie als ideale staatsvorm te accepteren 
gaf Leo XIII de aanzet tot de ontwikkeling van een katholieke ideologie, de 
katholieke sociale leer. 

De deskundigen zijn het niet eens over de grootte van de breuk tussen de 
maatschappelijke strategieën van  Pius IX  en Leo XIII.12  Dit is begrijpelijk, 
wanneer men bedenkt dat Leo XIII vasthield aan de doelen die zijn voor-
stander zich had gesteld: de gelovigen dienden hun leven in harmonie met 
de christelijke normen in te richten en de kerk moest streven naar autoriteit 
op wereldlijk terrein. Het grote verschil was dat  Pius IX  de gelovigen wilde 
isoleren van hun omgeving, terwijl Leo XIII de gelovigen opriep de strijd 
met de onchristelijke krachten reeds nu aan te gaan. 

3. Het neothomisme 
Ter ondersteuning van zijn ambitieuze ideaal greep Leo XIII terug op de 
middeleeuwse filosoof Thomas van  Aquino  (1225-1274). Om duidelijk te 
maken waarom hij dat deed, dient op twee aspecten van Thomas' leer te 

25 



worden ingegaan: zijn visie op de goddelijke bedoeling met de wereld en 

zijn visie op de mogelijkheid die te achterhalen.` 
Thomas van  Aquino  schreef God drie kenmerken toe: volmaaktheid, on-

eindigheid en onveranderlijkheid. Omdat God volmaakt ('zelfgenoegzaan)') 
was had hij volgens Thomas geen belang gehad bij het scheppen van de 
wereld. Hij had de aarde slechts geschapen om zijn grootsheid mede te de-
len. Desondanks had God wel een bedoeling met de wereld. In de natuur 
had hij een orde verankerd, volgens welke de wereld zich moest ontwikke-
len. Deze orde, het natuurrecht - niet te verwarren met het rationele natuur-
recht van Rousseau c.s. -, bestond uit een aantal zedelijke normen, die be-
antwoordden aan de natuur van de mens. Deze nonnen hadden volgens 
Thomas dezelfde eigenschappen als God: ze waren onveranderlijk, volmaakt 
en ze golden voor alle tijden. 

Het natuurrecht kon de mens volgens Thomas kennen doordat God het in 
de openbaring had bekendgemaakt. Maar daarnaast kon de mens de na-
tuurrechtelijke normen ook via de rede achterhalen, omdat God in de na-
tuur een logische structuur had vastgelegd. Volgens Thomas moest de mens 
weliswaar in de eerste plaats de geopenbaarde waarheden, zoals die onder 
andere in de bijbel werden aangetroffen, aanvaarden, omdat hij zonder ken-
nis daarvan geen inzicht kon krijgen in Gods bedoeling. Maar wanneer de 
mens eenmaal deze waarheden had aanvaard, moest hij proberen deze ook 
rationeel te onderbouwen, omdat de beleving ervan daardoor intenser zou 
worden. Thomas nu was van mening dat de mens in principe in staat was 
om - ondanks de erfzonde - de geopenbaarde waarheden ook verstandelijk 
te achterhalen. Zo meende hij bijvoorbeeld dat langs vijf rationele redena-
ties het bestaan van God kon worden bewezen. De gedachte dat het moge-
lijk was Gods normen op zuiver redelijke basis te achterhalen maakte uiter-
aard de weg vrij voor eindeloze discussies. Volgens Thomas diende het ker-
kelijk leergezag de rol van opperscheidsrechter te spelen omdat zij als enige 
de geopenbaarde waarheden juist kon interpreteren. 14 

In de filosofie van Thomas van  Aquino  zag Leo XIII dr oplossing voor de 
problemen waarmee de kerk in de negentiende eeuw worstelde. In de eerste 
plaats kon de rationele natuurrechtsleer er effectief mee worden bestreden. 
Omdat werd gesteld dat de in de natuur gevonden nonnen in harmonie 
moesten zijn met de geopenbaarde leer kon worden vastgehouden aan het 
primaat van de openbaring. Ook was het volgens Leo XIII mogelijk op 
basis van Thomas' leerde harmonie tussen geloof en wetenschap te herstel-
len. Doordat  Pius IX  veel bevindingen van de moderne wetenschap een-
voudig had afgewezen, werden geloof en rede door veel intellectuelen als 
welhaast natuurlijke tegenstanders beschouwd. De oplossing voor dit di-
lemma zocht Leo in Thomas' opvatting dat juiste inzichten - zelfs die van 



positivisten - nooit in strijd konden zijn met het geloof. Waar ten tijde van  
Pius IX  de kerk vaak moeite had gedaan om de waarde van de rede te nuan-
ceren - 'ratione peccati' -, riep Leo XIII juist de gelovigen op haar te waar-
deren als een van God gegeven instrument, waarmee de mens zich van het 
dier onderscheidde. 

In 1879 vaardigde Leo XIII de encycliek Aeterni Patris uit. Hierin werd 
Thomas' leer voorgeschreven als de ware filosofie. Gesteld werd dat het 'in 
's menschen natuur' lag om bij zijn handelen 'de leiding van zijn verstand 
te de rede goed werd aangewend, was de geopenbaarde 
waarheid voor de mens 'niet geheel ontoegankelijk'.'6  Desondanks vond 
zij uiteraard haar meerdere in het geloof, dat onfeilbaar de waarheid leerde. 
Wanneer de mens tot inzichten kwam die in strijd waren met het geloof, 
moest hij een denkfout hebben gemaakt. Rationeel verkregen inzichten 
moesten daarom altijd worden getoetst aan de geopenbaarde waarheid. In 
de ogen van Leo XIII werd hiermee de waarde van de rede echter geenszins 
verminderd: 

de aanvaarding van het schitterende licht der goddelijke waarhe-
den strekt het verstand ten voordeel, en verre van iets van zijn 
waardigheid daarbij in te boeten, ontvangt het verstand daarvan 
hooger adeldom, scherpte en zekerheid.'7  

Dankzij de positieve waardering van de rede konden de katholieken zich 
weer inlaten met de moderne wetenschap. De vermeende strijd tussen ge-
loof en rede dienden zij als beëindigd te beschouwen. Voortaan stond de 
rede aan de kant van de gelovigen. In de woorden van de encycliek: 

het is geen geringe triomf voor het christelijk geloof, dat de 
menschelijke rede zelf, de aanvalswapenen (van de moderne we-
tenschap) weet af te slaan.1' 

Door terug te grijpen op Thomas van  Aquino  zette Leo XIII de pretentie 
van de kerk kennis te hebben van Gods normen dus extra kracht bij. Dit 
leidde ertoe dat in de geloofsbeleving de nadruk nog sterker dan voorheen 
kwam te liggen op het gehoorzamen aan de door de kerk voorgeschreven 
richtlijnen. De kerk hield vol dat eenmaal geopenbaarde of ontdekte nor-
men voor altijd geldig waren en dat zij de schatbewaarder van deze normen 
was. Een citaat uit de Civiltà Cattolica, het blad van de Italiaanse jezuïe-
ten, van 1899 geeft deze visie goed weer: 

De katholieke beginselen wijzigen zich niet, noch door het ver- 
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loop van de jaren, noch doordat men van het ene land naar het 
andere verhuist, noch door nieuwe ontdekkingen, noch uit het oog-
punt van praktisch nut. Het zijn altijd de beginselen, die Christus 
heeft verkondigd, die de Kerk heeft geproclameerd, die de pausen 
en de concilies hebben gedefinieerd, die de heiligen in praktijk 
hebben gebracht, die de geleerden hebben verdedigd. Het is pas-
send deze (beginselen) te nemen zoals ze zijn of deze zoals ze 
zijn, zo te laten. Wie ze in hun volheid en kracht aanvaardt is ka-
tholiek; wie ze gaat afwegen, ermee laveert, ze aanpast aan de tijd, 
ermee schippert, kan zichzelf betitelen zoals hij zelf wil, maar voor 
God en de Kerk is hij een rebel en een verrader.  19  

4. Een natuurrechtelijke politieke filosofie 
Zoals gezegd stimuleerde Leo XIII de ontwikkeling van de katholieke so-
ciale leer om de kerkelijke aanspraken op wereldlijke autoriteit extra kracht 
bij te zetten. Op basis van deze leer dienden de gelovigen overal ter wereld 
deel te nemen aan de politieke strijd. De door God in de natuur verankerde 
normen werden geacht aan de basis van deze ideologie te liggen. Via de-
ductie werd uit deze beginselen een complete politieke leer afgeleid. Bij 
het ontwikkelen hiervan greep Leo XIII niet alleen terug op de kerkelijke 
moraalleer maar ook op door Thomas van  Aquino  verwoorde inzichten. 

Omdat het natuurrecht onveranderlijk was, waren eenmaal gevonden as-
pecten ervan voor alle tijden geldig. Volgens Leo )UII nu had Thomas van  
Aquino  als geen ander de beginselen van het natuurrecht uiteengezet. 
Daarom dienden zijn geschriften ook in de negentiende eeuw de basis te 
vormen voor de maatschappelijke activiteiten van de gelovigen. Omdat de 
toepassing van deze beginselen afhankelijk was van de historische situatie, 
sprak men van 'neo' -thomisme. Volgens Aeterni Patris waren in Thomas' 
geschriften de beginselen te vinden, 'die de kiem van haast ontelbare waar-
heden in hun schoot omsluiten' 20  Deze dertiende-eeuwse kiemen moesten 
ook de basis vormen voor de katholieke sociale leer, want volgens Aeterni 
Patris hadden 'de leerstellige uiteenzettingen van Thomas over den waren 
aard van de vrijheid ( ... ) over den goddelijken oorsprong van alle gezag, 
over de wetten en haar bindende kracht, over vaderlijkheid en billijkheid in 
het bestuur der vorsten, over de gehoorzaamheid aan hooger machten, over 
de onderlinge liefde van allen"' nog steeds geldigheid. 

Omdat het in dit en het volgende hoofdstuk vooral gaat over de status en 
de functie van de katholieke sociale leer, kan, onder verwijzing naar de 
relevante literatuur", volstaan worden met een beknopte weergave van de 
inhoud ervan. Uitgaande van een aantal beginselen werd zij door middel 
van deductie opgebouwd: uit de eerste stap volgden logischerwijs steeds 
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meer stappen, die uiteindelijk leidden tot een complete blauwdruk voor de 
ideale maatschappij. De dubbele natuur van de mens vormde het uitgangs-
punt. Volgens deze visie was de mens zowel individu als gemeenschaps-
wezen. Om zijn persoonlijk einddoel te bereiken (het eeuwig leven) was 
contact met zijn medemensen onontbeerlijk. Daarom was de mens van na-
ture geneigd om gemeenschappen te vormen, waarvan de belangrijkste het 
gezin was. Volgens deze organische visie was de maatschappij opgebouwd 
uit diverse gemeenschappen, die gezamenlijk één geheel vormden. Vanuit 
deze mensvisie werden het liberalisme en het socialisme al direct afgewe-
zen. Het liberalisme ontkende immers het gemeenschapskarakter van de 
mens, terwijl het socialisme te weinig rekening hield met zijn individuali-
teit. 

Als belangrijkste zedelijke norm voor het maatschappelijk leven werd de 
onderlinge solidariteit beschouwd: de diverse groeperingen in de maatschap-
pij dienden in harmonie met elkaar samen te werken. Op basis van het 
solidarisme kwam de katholieke kerk tot een alternatief voor de liberale en 
socialistische ideologieën. Voor het economische leven leidde het beginsel 
van de dubbele natuur van de mens tot het ideaal van door werkgevers en 
werknemers gezamenlijk geleide ondernemingen. Voor iets als een klas-
senstrijd was geen plaats. Het katholieke alternatief daarvoor was een or-
dening waarbij werkgevers en werknemers harmonieus samenwerkten, zo-
als dat ook in het middeleeuwse gildensysteem het geval zou zijn geweest. 

Volgens de organische maatschappijopvatting moest de maatschappij 
geordend worden in beroepsstanden. Werkgevers en werknemers in een 
bepaalde branche dienden georganiseerde eenheden - deze werden later 
corporaties genoemd - te vormen. Daarin zouden  alien  gezamenlijk moe-
ten werken voor hetzelfde doel. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een 
corporatieve maatschappij. 

Volgens de katholieke leer diende de staat zich te bekommeren om het 
algemeen welzijn, hetgeen betekende dat hij de maatschappij zo moest in-
richten dat de gelovige mets in de weg stond om zijn persoonlijk einddoel, 
het eeuwige leven, te bereiken. De staat werd echter in principe een be-
perkte rol toebedeeld. In de ideale staat zouden de gemeenschappen in de 
samenleving zoveel mogelijk zelfstandig opereren, zodat er voor de staat 
slechts een beschermende en controlerende taak overbleef. Eerst wanneer 
de gemeenschappen in de samenleving tekort schoten of bepaalde taken 
niet aankonden, diende de staat subsidiair, ondersteunend, op te treden. 
Naast solidariteit en corporatisme vormde subsidiariteit dan ook het derde 
kernelement van de katholieke sociale leer. 

Ten aanzien van de taak van de staat hadden de katholieken dus een enigs-
zins ambivalente houding. In het ideale geval had de staat slechts een be- 
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perkte taak, maar om de christelijke maatschappij te bereiken moest de 
overheid aanvankelijk een rigoureuze omvorming van de samenleving na-
streven. Uiteindelijk zou de staat echter slechts een 'algemeen leidingge-
vende en toezichthoudende taak' te vervullen hebben?' 

In tal van encyclieken zette Leo XIII de beginselen van de katholieke 
sociale leer uiteen. De bekendste hiervan is Rerum Novarum uit 1891. Hierin 
sprak de paus zich uit over de sociale kwestie: de oorzaak van de sociale 
nood van de arbeiders diende in de eerste plaats gezocht te worden in het 
niet-naleven van de christelijke normen. Andere encyclieken met een poli-
tieke strekking die tijdens het pontificaat van Leo XIII werden uitgevaar-
digd waren: Diuturnum (1881), Immortale Dei (1885), Libertas (1888), 
Sapientiae Christianae (1890) en Graves de Communi Re (1901). Hierin 
werd met name ingegaan op de oorsprong van het staatsgezag, de verhou-
ding tussen kerk en staat, die tussen gezag en vrijheid en de taak van de 
katholieken in de maatschappij. 

5. Bovenmenselijke status en universele functie 
Van cruciaal belang is dat in de politiek-sociale encyclieken van Leo XIII 
een direct verband werd gelegd tussen de zedelijke normen en de inrich-
ting van de maatschappij. Omdat de zedelijke normen in principe op zui-
ver-rationele basis, maar in de praktijk niet zonder de steun van de openba-
ring konden worden achterhaald, kreeg de katholieke sociale leer een bo-
venmenselijke status. Zij was gebaseerd op de natuurrechtelijke normen, 
die van God afkomstig waren. Omdat het mogelijk werd geacht deze nor-
men te vertalen in een politieke ideologie, kreeg deze een religieuze la-
ding: zij representeerde als het ware de wil van God. 

Bovendien werd de katholieke ideologie een universele functie toege-
schreven. Ieder maatschappelijk vraagstuk diende de gelovige te beschou-
wen in het kader van de katholieke sociale leer. Dit betekende niet dat de 
katholieke ideologie voor alle vraagstukken een pasklaar antwoord had. 
Bij veel kwesties was het zonneklaar wat het natuurrecht eiste, omdat in 
encyclieken daarover uitspraken waren gedaan. Bij andere zaken moest de 
katholieke politicus zelf zijn houding bepalen. Maar elke stellingname moest 
verband houden met het natuurrechtelijke oriëntatieschema, dat als een to-
taal duidingssysteem werd gezien. 

Vanwege hun onveranderlijke status konden de politiek-sociale encyclie-
ken niet te veel in details afdalen; ze moesten immers worden toegepast in 
verschillende concrete situaties. De uitwerking van de katholieke sociale 
leer was daarom niet de taak van het kerkelijk leergezag, maar van leken. 
Met name Duitsers waren op dit terrein actief. In dikke handboeken en 
commentaren op encyclieken werkten zij de leer tot in detail uit. 
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Dat de katholieken aan hun ideologie een bovenmenselijke status en een 
universele functie toeschreven had belangrijke consequenties. In de eerste 
plaats werd het hierdoor voor de gelovigen welhaast een geloofsplicht de 
verwezenlijking van de katholieke leer te bevorderen. De nadruk die in de 
katholieke geloofsbeleving op gehoorzaamheid werd gelegd, werd overge-
bracht naar de politiek. De politiek kreeg een religieuze lading voor de ge-
lovige; hij had de verantwoordelijkheid de invloed van de katholieke socia-
le leer zo groot mogelijk te laten zijn. 

In de tweede plaats werd de katholieke sociale leer gepresenteerd als de 
enige oplossing voor de maatschappelijke problemen. Andere ideologieën 
konden wel goede elementen bevatten, maar zouden op den duur de wereld 
van de regen in de drup brengen. Alleen de katholieke ideologie bood een 
uitweg met toekomst. Deze opvatting kan het neothomistische exclusivisme 
worden genoemd. 

Een derde consequentie betrof het einddoel waarnaar de katholieken streef-
den. Als de maatschappij volledig volgens de katholieke ideologie werd 
ingericht, zou de christelijke staat gerealiseerd zijn. De katholieke sociale 
leer leverde hiervoor de blauwdruk. Deze christelijke staat werd als een 
concreet ideaal gezien. Het optimisme over de realisering ervan was groot. 
Omdat volgens de neothomistische ideologen de katholieke politieke visie 
ook kon worden gebaseerd op rationele argumenten, hadden zij de overtui-
ging dat ook niet-gelovigen vroeg of laat ervoor zouden worden gewon-
nen. Deze overtuiging verschafte hun ook de mogelijkheid samen te wer-
ken met ongelovigen. 'Op basis van het natuurrecht kunnen wij ons met 
anderen verstaan', zoals een Nederlandse katholiek het uitdrukte.` Wan-
neer deze andersdenkenden immers hun verstand zouden gebruiken, zou-
den zij tot dezelfde standpunten komen als de katholieken. Deze opvatting 
vormde de basis van wat het thomistisch optimisme kan worden genoemd. 

Of de gelovigen een eigen politieke partij moesten oprichten was geen prin-
cipiele vraag maar een doelmatigheidskwestie. Het Vaticaan deed daarover 
dan ook geen uitspraak. Zoals gezegd was het wel een geloofsplicht de 
verwezenlijking van de katholieke ideologie te bevorderen. Of een poli-
tieke partij daartoe het beste middel was, was afhankelijk van de nationale 
omstandigheden. 

Het vraagstuk van de partijvorming had te maken met de spanning tussen 
isolement en expansie, waarmee de kerk de gehele negentiende en een groot 
deel van  dc  twintigste eeuw worstelde. De neiging om zich als katholieken 
op te sluiten in eigen organisaties was in zekere zin in strijd met hun ethische 
pretenties. Door zich af te sluiten van de zondige omgeving konden zij 
Immers minder eenvoudig aan hun plicht voldoen de waarheid te versprei- 
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den. Wanneer zij zich onder andersdenkenden zouden begeven konden zij 
hen op basis van rationele overwegingen overtuigen van de juistheid van 
de katholieke visie. Katholieken konden dan ook zowel pleiten voor eigen 
als voor algemene organisaties. De keuze hing af van de plaatselijke om-
standigheden. 

6. De katholieke ideologie in Nederland 
In Nederland was voor de door  Pius IX  gepropageerde getto-strategie een 
relatief gunstige voedingsbodem. Voor de strategie van Leo was deze ech-
ter uitgesproken ongunstig. Dit had alles te maken metde achtergestelde 
positie die de katholieken sinds het einde van de zestiende eeuw in Neder-
land innamen. Zij werden wel getolereerd, maar niet als volwaardig geac-
cepteerd. Zo kwamen zij bijvoorbeeld niet in aanmerking voor openbare 
functies. Pas ten tijde van de Bataafse Republiek vond de juridische gelijk-
stelling van de katholieken plaats (1796). In de praktijk bleven zij echter 
nog lang tweederangsburgers, ondanks de bevestiging van hun rechten in 
de grondwetten van 1814 en 1815. 

Doordat in Europa de maatschappelijke invloed van de kerk in de negen-
tiende eeuw sterk was afgenomen, was zij in zekere zin in een positie geko-
men die vergelijkbaar was met die waarin de Nederlandse katholieken al 
enige eeuwen verkeerden. Daarom sloot de in Rome ontwikkelde getto-
strategie, die bedoeld was als antwoord op de ontwikkelingen in landen als 
Frankrijk en Italië, goed aan bij de Nederlandse situatie. Het kostte de Ne-
derlandse katholieken dan ook betrekkelijk weinig moeite deze strategie 
over te nemen. Dit had ook gevolgen voor hun politieke opstelling. 

De Nederlandse katholieken waren lange tijd van politieke invloed ver-
stoken geweest. Aan het begin van de negentiende eeuw waren zij die poli-
tiek actief waren dat met in eerste instantie als vertegenwoordigers van hun 
geloof, maar als representanten van hun regio of van de conservatieve of 
de liberale stroming. Een katholieke politieke stroming bestond niet?' Wel 
was er rond 1795 in Nederland al een onderscheid te maken tussen katho-
lieken die in eerste instantie streefden naar integratie in de samenleving en 
katholieken die neigden naar afzondering. Het duurde echter nog lang voor-
dat een van deze tendensen in Nederland de overhand kreeg.26  

Rond het midden van de negentiende eeuw steunden de meeste katho-
lieke politici de liberalen. Zij vonden elkaar met name in hun strijd voor 
een scheiding van kerk en staat. De officiële katholieke staatsleer verzette 
zich tegen een scheiding van kerk en staat, maar de Nederlandse katholie-
ken konden daar slechts bij winnen, omdat hier de hervormde kerk als enige 
aanspraak kon maken op de positie van staatskerk. Door samen te werken 
met de liberalen wisten de katholieken hun maatschappelijke positie aan- 
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merkelijk te verbeteren. De grondwetswijziging van 1848 verschafte hun 
het recht de kerkelijke hiërarchie te herstellen, hetgeen in 1853 gebeurde. 

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd de tendens in het 
Nederlandse katholicisme die naar afzondering streefde steeds sterker. De 
confrontatie tussen de zogenaamde liberaal-katholieken, die in de eerste 
plaats naar nationale integratie streefden, en de ultramontanen, die zich in 
eigen verband wilden organiseren, bereikte een hoogtepunt rond de strijd 
over het onderwijs. Waarde liberaal-katholieken geen behoefte hadden aan 
eigen scholen, streefde de ultramontaanse stroming, gestimuleerd door het 
vanuit Rome gepropageerde getto-katholicisme, daar wel naar. Zij won het 
pleit nadat  Pius IX  de Syllabus errorum (1864) had uitgevaardigd, waarin 
het liberalisme scherp werd veroordeeld. In 1868 verscheen het hierop ge-
baseerde onderwijsmandement van de Nederlandse bisschoppen?' De ge-
lovigen werden hierin opgeroepen te streven naar eigen scholen. Na de 
uitvaardiging van dit mandement, dat het begin vormde van een langdurige 
episcopale bemoeienis met de politiek, ontstond spoedig een ultramontaanse 
politieke stroming." Al in 1870 was heel Noord-Brabant in de handen van 
dergelijke kiesverenigingen. Vanwege de steun uit Rome voor de ultra-
montanen was het voor liberaal-katholieken vrijwel onmogelijk vast te 
houden aan hun politieke opstelling?' 

De strategie die in 1878 door Leo XIII werd ingezet sloot minder goed 
aan bij de Nederlandse situatie. Het was tekenend dat de neothomistische 
filosofie in Nederland slechts moeizaam doordrong.30  Waar in andere Eu-
ropese landen al lang vóór Aeterni Patris een opleving van het thomisme 
had plaatsgevonden, verscheen pas in 1882 de eerste nederlandstalige in-
leiding op Thomas' filosofie. De auteur, de dominicaan J.V. de Groot (1848-
1922), was de eerste pleitbezorger van het neothomisme in Nederland. In 
1894 werd hij hoogleraar in de neothomistische wijsbegeerte aan de Ge-
meentelijke Universiteit van Amsterdam?' Na deze aarzelende start maakte 
het neothomisme echter in het eerste kwart van de twintigste eeuw een 
geweldige opmars in katholiek Nederland, om uiteindelijk in het interbel-
lom een onaantastbare positie in te nemen. 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw stond katholiek Nederland 
echter zowel in filosofisch als in politiek opzicht nog in de kinderschoe-
nen. Het streven om de maatschappij naar de katholieke inzichten in te 
richten was voor de eeuwenlang achtergestelde Nederlandse katholieken 
dan ook wel erg hoog gegrepen. Het kostte de rond 1870 politiek actief 
geworden katholieken nog decennia voordat zij openlijk het kerstenings-
ideaal durfden uit te dragen. Daarom kan men naast het onderscheid tus-
sen ultramontaanse en liberale katholieken in deze periode ook een on-
derscheid maken tussen defensieve katholieken, bij wie de getto-houding 
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overheerste, en offensieve katholieken, die een ambitieuzer doel voor ogen 
hadden. 

Volgens de eersten moesten de Nederlandse katholieken zich tevreden 
stellen met de bereikte formele gelijkstelling en ervoor zorgen dat hun vrij - 
heden niet werden aangetast. Aan kerstening van Nederland durfden zij 
niet te denken. Politieke partijvorming was volgens hen slechts uit defen-
sieve overwegingen nodig. Van groot belang was hun vrees de protestanten 
in, Nederland te provoceren. Expansionistische verlangens zouden anti-
papistische sentimenten kunnen losmaken, waardoor hun moeizaam ver-
kregen rechten gevaar zouden kunnen lopen  .32  De katholieken dienden zich 
volgens hen aan te sluiten bij de politieke stroming die de beste waarbor-
gen bood voor het behoud van hun rechten. Zij moesten zich voor het ove-
rige afwenden van hun omgeving en zich terugtrekken in een sub-
maatschappij. Deze houding, die bijvoorbeeld door de Haarlemse bisschop 
C. Bottemanne (1883-1903) werd aangenomen, sloot naadloos aan bij de 
strategie van  Pius  IX.33 

Aan de andere kant waren er ook ambitieuzere katholieken, die beïn-
vloed waren door Leo XIII. Volgens hen behoorden katholieken zich actief 
op te stellen in de samenleving en dienden zij zich in een eigen politieke 
partij te organiseren, om de invloed van de christelijke normen zo groot 
mogelijk te laten zijn en uiteindelijk tot een christelijke staat te komen. 

De indeling tussen ultramontaanse en liberale katholieken viel aanvan-
kelijk niet samen met die tussen defensieven en offensieven. Na de strategie-
wijziging in Rome vloeiden echter de ultramontaanse en de offensieve stro-
ming in Nederland samen tot één expansionistische richting. Het streven 
van deze richting om de Nederlandse samenleving volgens de katholieke 
ideologie in te richten stuitte in eerste instantie op grote protesten in de 
katholieke bevolkingsgroep. In de decennia rond 1900 vond in Nederland 
de strijd tussen defensieve en expansionistische katholieken plaats. 

Aanvankelijk konden de laatsten slechts met moeite vaste voet in Neder-
land krijgen. De expansiestroming was echter in het voordeel vanwege de 
steun die zij in ieder geval impliciet vanuit Rome kreeg. Bornewasser heeft 
in een aantal artikelen beschreven hoe vanaf de jaren tachtig van de negen-
tiende eeuw de Romeinse curie actief de vorming van een katholieke partij 
in Nederland ondersteunde  .34  Ook vanwege een tweede reden was de 
expansionistische stroming in het voordeel: de emancipatiedrang van de 
Nederlandse katholieken. Naarmate de negentiende eeuw vorderde, wer-
den de mogelijkheden die de Nederlandse maatschappij bood aan achter-
gestelde groepen om zich te emanciperen steeds groter. De katholieken 
maakten hiervan gretig gebruik. Dit emancipatiestreven was beter te vere-
nigen met het expansionisme dan met de defensieve houding. In dit opzicht 
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bevorderde de achtergestelde positie van de Nederlandse katholieken juist 
het overnemen van de Romeinse strategie. 

Eén van de gevolgen van de aanvankelijke overheersing van de defensieve 
stroming was dat de katholieke politieke partij in Nederland slechts moei-
zaam van de grond kwam. De voorman van de expansionistische stroming 
was de priester-politicus H,J.A.M. Schaepman (1844-1903). In zijn leven 
vond een kentering plaats, die parallel liep met de kerkelijke ontwikkeling. 
In zijn jonge jaren behoorde Schaepman tot de defensieve stroming en stond 
hij afwijzend tegenover de moderne cultuur. In de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw veranderde hij van mening, mede onder invloed van zijn 
internationale contacten.  35  0p politiek terrein werd hij sterk beïnvloed door 
Leo XIII. Sinds zijn kentering streefde hij in diens lijn naar de vergroting 
van de invloed van de christelijke normen in Nederland. In 1883 pleitte hij 
met zijn Proeve van een program voor de oprichting van een katholieke 
partij die dat moest bevorderen .36 

Aanvankelijk leek Schaepman wel alleen te staan. Tot de oprichting van 
een katholieke partij kwam het dan ook vooralsnog niet. Een belangrijke 
steun in de rug kreeg hij in 1891 met de uitvaardiging van Rerum Nova-
rum. Righart betoogt dat deze encycliek slechts van geringe historische 
betekenis is geweest voor katholiek Nederland, waar de 'res antiquae' nog 
lange tijd heersten over de 'res novae' Dat laatste mag waar zijn, maar 
gezien vanuit het interpretatieschema van de strijd die werd gevoerd tussen 
defensieve en expansionistische katholieken, moet Rerum Novarum een 
belangrijke rol worden toegeschreven. De encycliek stond niet op zichzelf, 
maar was een onderdeel van de verbreiding van de nieuwe strategie. De 
eenzame strijder Schaepman, of algemener gesteld, de strijd om het door-
dringen van de nieuwe kerkelijke strategie in Nederland, kreeg met Rerum 
Novarum een nieuwe, zij het niet beslissende en zeker ook niet laatste steun 
in cie rug. De defensieve houding bleef nog lang aanwezig onder de Neder-
landse katholieken, maar de nieuwe strategie won met de encycliek terrein. 

Dat bleek toen in 1896 alle katholieke kamerleden zich rond een program 
schaarden, waarin Rerum Novarum de sociale grondwet werd genoemd. 
Hetzelfde deden een jaar later alle katholieke kiesverenigingen, een mo-
ment dat Bornewasser interpreteert als de feitelijke oprichting van de ka-
tholieke partij in Nederland?' Alleen daarom al was de uitvaardiging van 
de encycliek van groot belang voor het Nederlandse katholicisme.39  

Schaepmans opvolger als politiek leider van de katholieken, W.H. Nolens 
(1 1860-193 1), behoorde ook tot de expansionistische stroming. Nolens ba-
seerde zich bij zijn politieke activiteiten veelvuldig op Thomas van  Aquino.  
In 1890 promoveerde hij, daartoe geïnspireerd door Aeterni Patris, op een 
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proefschrift over diens opvattingen over het recht. Later beriep Nolens zich, 
telkens wanneer hij zocht naar ideologische funderingen, op Thomas. 
Nolens' biograaf, J.P. Gribling, vertelt dat de katholieke leider zelfs altijd 
een pocketuitgave van Thomas' Summa Theologica op zak had, waarnaar 
hij op moeilijke momenten greep.40  

7. Uitwerking van de katholieke sociale leer 
Toen Schaepman in 1883 zijn Proeve schreef, kon hij nog niet verwijzen 
naar een uitgewerkte politieke leer. Zoals Bornewasser stelt, ontvingen de 
Nederlandse katholieken met Reruin Novarum de contouren van een eigen 
ideologie, maar liet de concrete invulling daarvan in Nederland nog lang 
op zich wachten .41  Dergelijke encyclieken hadden aanvankelijk vooral een 
afbakenende functie: de politieke opvattingen van de katholieken mochten 
er niet mee in strijd zijn. Voor het overige bood Rerum Novarum te veel 
onduidelijkheid om de strijd tussen expansionisten en defensieven in Ne-
derland te beëindigen. 

Een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de ideologie speelden de zo-
genaamde katholieke sociologen.42  Deze 'wetenschappers' trachtten de 
natuurrechtelijke normen te vertalen in concrete maatschappelijke deside-
rata. Sterk beïnvloed door met name Duitse denkers publiceerden zij 
maatschappijleerboeken en commentaren op encyclieken. Een originele 
wending wilden zij niet geven aan de katholieke ideologie. Dat was ook 
niet nodig; zij dienden slechts de katholieke leer toe te passen op de Neder-
landse situatie. Hierbij kwamen de katholieke sociologen tot de uitwerking 
van de 'publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie' (PBO). In dit systeem vorm-
den werkgevers en werknemers in een bepaalde branche gezamenlijk een 
publiekrechtelijk lichaam met verordenende bevoegdheden. Onderling dien-
den werkgevers en werknemers hierin  him  belangen op elkaar af te stem-
men. 

De analyses van deze sociologen vormden de basis voor een op de Ne-
derlandse situatie toegepaste uitwerking van de katholieke ideologie. Som-
migen van hen waren zelf politiek actief, zoals Nolens, J.A. Veraart (1886-
1955) en P.J.M. Aalberse (1871-1948). Binnen de kaders van de pauselijke 
encyclieken en op grondslag van de neothomistische filosofie ontstond zo 
langzaam maar zeker rond de begrippen subsidiariteit, corporatisme en 
solidarisme een volledige politieke leer. 

Mede door de uitwerking van de katholieke ideologie werd het verzet 
van de defensieven tegen de oprichting van een nationale partijorganisatie 
uiteindelijk gebroken. De moeizame oprichtingsgeschiedenis van de RKSP 
is elders beschreven.43  Kort samengevat komt het erop neer dat in de loop 
van het eerste kwart van de twintigste eeuw de defensieve overwegingen 
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en de angst om de overige Nederlanders te provoceren geleidelijk verdwe-
nen.' De offensieve strategie die Leo XIII had gepropageerd begon in de 
loop van de twintigste eeuw steeds sterker door te dringen. In 1919 werd 
zelfs een 'Comité ter bekering van Nederland' opgericht, terwijl in 1936 de 
niet minder offensieve Actie 'Voor God' het licht zag.45  In dit triomfalistische 
klimaat ondervond de oprichting van de RKSP in 1926 nauwelijks nog 
tegenstand. 

8. De neothomistische grondslag van de RKSP 
Dat de neothomistische strategie na een halve eeuw in Nederland dominant 
was geworden bleek ondermeer uit de ideologische uniformering die spoe-
dig na de oprichting van de RKSP plaatsvond. De belangrijkste man in dit 
proces was C.F.M. Goseling, die tussen 1930 en 1937 partijvoorzitter was .46 
Samen met de secretarissen F. Teulings en H.A.M.T. Kolfschoten zorgde 
hij voor een modernisering van de partij en een verdere uitwerking van 
haar ideologie. Tijdens zijn presidiaat kreeg de RKSP het maandblad De 
R.K. Staatspartij en het twee-wekelijkse propagandablad De Opmarsch. 
Verder zette Goseling een opleidings- en scholingsprogramma voor het 
partijkader op, het zogenaamde 'kernenwerk'. Daartoe verschenen tal van 
brochures, op basis waarvan plaatselijke groepjes partijleden (de kernen) 
zich in de katholieke ideologie verdiepten. Voorts richtte Goseling een Raad 
van Studie en Documentatie op, een soort politieke denktank, die de ideo-
logie verder moest ontwikkelen.47  Ten slotte zorgde hij ervoor dat de RKSP 
in 1936 een eigen beginselprogram kreeg. 

Het is niet vreemd dat op basis van de explosie van activiteiten die in de 
RKSP onder Goseling plaatsvond, in de literatuur de mening heeft postge-
vat dat de RKSP pas in de jaren dertig een beginselpartij werd.48  Dat is 
echter onjuist. In de jaren dertig ontstond de katholieke politieke leer niet. 
De al enkele decennia bestaande ideeën, die gebaseerd waren op de sinds 
hei einde van de negentiende eeuw vanuit Rome gepropageerde ideologie, 
werden toen uitgewerkt en in programma's vastgelegd. Tegenwerking van 
defensieve katholieken had lange tijd het integraal aanvaarden van deze 
beginselen verhinderd. In de jaren dertig was dit verzet echter gebroken en 
kon de neothomistische visie in katholiek Nederland uitbundig worden uit-
gedragen. Tekenend voor de continuiteit was dat katholieken zich in de 
jaren dertig veelvuldig beriepen op de in zijn tijd door velen verguisde 
Schaeprnan en dat diens Proeve in 1933, vijftig jaar na verschijning, werd 
herdrukt. 

De katholieke sociale leer werd evenals in Rome ook in Nederland een ho-
ge status en een algemene toepasbaarheid toegeschreven. Dat blijkt uit de 
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vele publikaties van de RKSP, waarin in telkens andere bewoordingen de 
neothomistische benadering van de politiek werd toegelicht. 

Gods bedoeling werd aangeduid als 'Gods wereldplan', 'Gods wet' of 
het 'door God gesteld einddoel'.49  Deze bedoeling was voor de mens te 
achterhalen: het 'boek der scheppingsorde ( ... ) ligt voor onze rede open' 50 

Maar trouw aan de neothomistische filosofie werd erkend dat de mens op 
basis van alleen de rede Gods bedoeling slechts moeilijk kon achterhalen: 
'de openbaring leert ons den inhoud van het natuurrecht op menig punt 
preciezer en vollediger dan de rede' 51  De ideologie die op basis van het 
natuurrecht werd ontwikkeld noemden de katholieken 'de waarheid', ter-
wijl zij zichzelf aanduidden als 'kinderen des lichts' 52  Ook de autoriteit 
van het kerkelijk leergezag in politieke zaken werd door de RKSP aan-
vaard. De pauselijke encyclieken werden als grondslag van de politiek be-
schouwd. 'Beter studiemateriaal kennen wij niet', is in een brochure te 
lezen. Elders werden de katholieken opgeroepen om 'met kinderlijke 
vreugde' de pauselijke wensen te vervullen.53  De encyclieken waren als 
'bakens in zee, welke ons het houvast geven, dat anderen moeten missen' .̀
Typisch neothomistisch was de opvatting dat de encyclieken de instem-
ming zouden vinden van 'elk redelijk denkend mens' 

De Nederlandse katholieken hadden de overtuiging dat hun politieke leer 
kon dienstdoen als een compleet oriëntatieschema. Erkend werd dat uit de 
zedelijke normen geen pasklare politieke oplossingen voortvloeiden, maar 
zij werden wel in verregaande mate richtinggevend voor de politiek ge-
acht. 0p politiek terrein werden deze normen 'van beslissenden invloed' 
genoemd .51  De eigen visie beheerste het zicht op de wereld. Al het mense-
lijk handelen moest worden bepaald door de katholieke normen. De diep-
ste oorzaak van de als deplorabel ervaren toestand in de wereld zocht de 
RKSP in het feit dat Gods wereldplan niet ten uitvoer werd gebracht. 

Het exclusivisme ontbrak in Nederland evenmin. Katholieken hadden de 
overtuiging dat 

alleen de waarheid van het Christendom, zijn ideeën en opvattin-
gen, de grondslag kunnen zijn van een goed geordend menschen-
leven, van een goed geordende gemeenschap. 

Opvattingen over de inrichting van de maatschappij die gebaseerd waren 
op andere beginselen zouden op den duur funeste gevolgen hebben. Red-
ding was slechts te verwachten van 'de terugkeer van de menschheid tot 
God, de erkenning van de eeuwige wetten van den schepper, de her-
inschakeling van het menschelijk leven in Gods wereldplan'. Diverse beeld-
spraken kleurden dit exclusivisme verder in. Volgens een auteur stond de 
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katholieke kerk 'als een moeder aan het ziekbed van het menschdom' en 
was slechts zij 'in staat dat menschdom te genezen'. 

Ook het thomistisch optimisme was de Nederlandse katholieken niet 
vreemd: 'we weten dat tenslotte de waarheid, de ideeën en opvattingen van 
het Christendom zullen doorbreken en het leven van den mensch gaan 
beheerschen'. Ooit zou 'het licht der waarheid' opkomen, 'om nooit meer 
onder te gaan'. Het einddoel was een maatschappij, waarin de ideale om-
standigheden geschapen waren om het eeuwig leven te bereiken. Deze chris-
telijke maatschappij werd in de publikaties van de RKSP als een reëel doel 
voorgesteld. 

Het was voor de gelovigen een plicht de verwezenlijking van de katho-
lieke visie te bevorderen. Zij moesten 'stelling nemen voor de waarheid' 
en zich 'met niets ontziende, niets terughoudende overgave' eraan overge-
ven, teneinde deze strijd tot een goed einde te brengen. Dit was geen lichte 
verantwoordelijkheid. Het ging om mets minder dan 'de toepassing van de 
waarheid ( ... ) in de menselijke samenleving'. Zij mochten zich dan ook 
niet verschuilen achter de onwil van de mensen, want zij waren 

verantwoordelijk voor de miskenning van God en Zijn wetten, voor 
de toepassing van valsche beginselen, in strijd met de door God 
gewilde rechten van de menschelijke persoonlijkheid, en het door 
God gestelde doel der gemeenschap. 

De beïnvloeding van de samenleving met de katholieke beginselen werd 
gezien als een geloofsplicht en omschreven als 'een stuk lekenapostolaat' .11  

Welke methode de gelovigen moesten hanteren om de christelijke samen-
leving te realiseren, werd gezien als een doelmatigheidsvraagstuk. De fei-
telijke omstandigheden waren hier doorslaggevend. Zoals gezegd was ka-
tholieke partijvorming door de kerk niet voorgeschreven, maar lag zij wel 
in de geest van de strategie van Leo XIII. Omdat katholieken gecoördi-
neerd dienden te werken aan de verwezenlijking van Gods wereldplan en 
zij in Nederland een minderheid vormden, was katholieke partijvorming 
aangewezen. Maar: 

leefden wij in een volledig katholieke staatsgemeenschap, waarin 
dus de katholieke beginselen en de rechten der kerk volstrekt vei-
lig waren, dan zou een splitsing in staatkundige groeperingen geen 
gevaar opleveren voor de hoogere belangen.` 

De hierboven geformuleerde denkbeelden vormden tezamen de legitimatie 
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van de katholieke partij. Centraal stond de overtuiging in het bezit te zijn 
van een ideologie, die Gods wil representeerde en die als een universeel 
oriëntatieschema kon dienstdoen. Dit vormt dan ook de ultieme legitimatie 
van de katholieke partij. 

In zijn artikel over de gehanteerde argumenten voor een katholieke partij 
geeft Bornewasser een uitputtende opsomming: antipapisme, bescherming 
van katholieke rechten, politiek-maatschappelijke emancipatie, politieke 
duidelijkheid en betrouwbaarheid, verdediging tegen staatsbemoeienis, Po-
litieke macht, vrijheid in gebondenheid, eenheid in verscheidenheid, angst 
voor het socialisme, de wens van de bisschoppen en groeiende ideologie.5' 
Ofschoon al deze argumenten zijn gehanteerd, was het meest wezenlijke 
argument, waarop ook de meeste door Bornewasser genoemde punten zijn 
terug te voeren, de overtuiging dat de katholieken beschikten over een uni -
verseel toepasbare ideologie met een bovenmenselijke status. Zolang deze 
ideologie in de maatschappij niet massaal werd aangehangen, was katho-
lieke partijvorming noodzaak. 

9. Verzuilingstheorieën 
De discussie over de motieven achter de oprichting van de katholieke partij 
in Nederland heeft haar pendant in het dispuut over de motieven achter de 
katholieke verzuiling. Toen het wetenschappelijke debat hierover in de ja-
ren vijftig van start ging, stonden aanvankelijk twee invalshoeken tegen-
over elkaar. In 1958 omschreef de socioloog J.A.A. van Doorn beide visies 
als volgt: 

is de verzuiling een 'nawerking' en zijn de katholieke organisaties 
de tijdelijke steigers van de bijna voltooide emancipatie -  òf  vor-
men zij de 'uitvalsbasis' en het apparaat, waarmee het Nederlands 
katholicisme straks kans zal zien 'de staat te overmeesteren' ?60 

Kort daarvoor waren beide interpretaties in sociologische studies uitge-
werkt. In de dissertatie van de socioloog J.J.O. Goddijn Katholieke min-
derheid en protestantse dominant (1957) was de katholieke organisatie-
drift verklaard uit emancipatiedrang. Door de oprichting van eigen organi-
saties probeerden de katholieken, volgens Goddijn, een einde te maken aan 
hun achtergestelde positie. Ofschoon de emancipatie vrijwel voltooid was, 
zorgde de 'nawerking' hiervan voor een in de jaren vijftig nog steeds voort-
schrijdende verzuiling.` Het expansiemotief was enkele jaren daarvoor door 
de Leidse socioloog F. van Heek in zijn studie over het geboorteniveau der 
Nederlandse roomskatholieken (1954) centraal gesteld. Van Heek zocht 
een verklaring voor het uitzonderlijk hoge aantal geboorten bij de Neder- 
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landse katholieken en vond die in hun specifieke 'frontmentaliteit'. Deze 
mentaliteit werd zijns inziens gekenmerkt door een intensievere beleving 
van de katholieke moraaitheologische normen dan in andere landen. Ter 
verklaring wees Van Heek niet alleen op het verleden van de Nederlandse 
katholieken als een onderdrukte minderheid maar ook op de aanwezigheid 
van een hoog ambitieniveau, gecombineerd met een sterk besef van 
kwetsbaarheid. De hoge ambitie uitte zich in het streven niet alleen een 
gelijkwaardige positie in de maatschappij te bereiken, maar uiteindelijk 
een dominante positie: de emancipatie zou pas voltooid zijn als de katho-
lieken 'een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking' uitmaakten.` 

De expansiethese is na de jaren vijftig geleidelijk naar de achtergrond 
verdwenen en kan een vergeten these worden genoemd. In het artikel 'De 
emancipatiebewegingen' (1961) presenteerde de sociologe H. Verwey-Jon-
ker het expansiestreven als een bijverschijnsel van een emancipatiebewe-
ging. Bij de organisatorische ontplooiing van de katholieken stond volgens 
haar de emancipatiedrang centraal. De oprichting van een eigen politieke 
organisatie schetste zij als een logische stap in de emancipatiestrijd. Poli-
tieke partijen hebben echter, zo stelde zij, behoefte aan een uitgewerkte 
politieke ideologie. En omdat elke ideologie pretendeert in het bezit te zijn 
van een plan voor een ideale maatschappij, werd de katholieke emancipa-
tiebeweging uitgetild boven haar oorspronkelijke niveau: 'voortaan pre-
senteren zij zich nadrukkelijk als leiders, die het gehele Nederlandse volk 
een betere toekomst willen geven' 63  

Tot een soortgelijke analyse kwam de protestantse socioloog J. Hendriks 
in zijn dissertatie over de emancipatie van de gereformeerden (1971). Hij 
introduceerde de theorie van de 'verschuivende doeleinden'. Van oorsprong 
was de katholieke beweging volgens Hendriks een emancipatiebeweging. 
Het in het begin van de twintigste eeuw opkomende streven de samenle-
ving te beïnvloeden of zelfs te beheersen zag hij als een uitvloeisel van het 
emancipatiestreven. De katholieke beweging van na 1900 karakteriseerde 
hij vervolgens als een 'naar dominantie strevende minoriteit' 64  

In zijn uit 1971 stammende studie De wankele zuil uitte de Nijmeegse 
socioloog J.M.G. Thurlings fundamentele kritiek op de emancipatiethese 
èn op de expansiethese. Naar zijn mening ging het bij de katholieke verzui-
ling niet alleen om maatschappelijke emancipatie, maar vooral om 'kerke-
lijke zelfhandhaving'. In de strijd voor het behoud van de katholieke iden-
titeit in een pluralistische omgeving hanteerden de katholieken volgens 
Thurlings in de loop der tijd verschillende strategieën. In de periode 1860-
1960 maakten zij gebruik van de verzuiling als een defensieve strategie. 
Het succes hiervan leidde er toe dat sommige katholieken in het interbel-
lum zich een ambitieuzer doel gingen stellen, de herkerstening van de sa- 
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menleving. Hij concludeerde echter dat deze expansiviteit weinig meer was 

dan 'een tijdelijke transformatie van de defensieve attitude' 65  

Bornewasser acht de expansionistische neigingen die hij bij sommige 
katholieken constateert evenmin kenmerkend voor de gehele beweging. 
Hij spreekt van een emancipatieproces, dat werd gekenmerkt door ultramon-
taniserende krachten  .66  De tendens om de wereld voor Christus te verove-
ren gaf in het interbellum aan het emancipatiestreven naar zijn mening een 
'extra uitdagende inslag', zonder de emancipatietaak te overschaduwen. 
Het expansionisme bereikte vooral in een korte periode na de Tweede We-
reldoorlog een hoogtepunt. In dit verband spreekt Bornewasser van een 
'kortstondig Katholieke Actiestreven' 67  

Righart werkt in zijn dissertatie over het ontstaan van de katholieke ver-
zuiling in Nederland en enkele andere kleine Europese landen (1986) de 
beschermingsthese van Thurlings verder uit. Het ontstaan van de katho-
lieke organisaties verklaart hij uit angst voor de modernisering en de daar-
mee gepaard gaande geloofsafval. Van een verderliggend doel rept hij niet. 
Expliciete kritiek uit hij op de emancipatiethese, maar de expansiethese 
komt in zijn analyse niet voor .61  Dat geldt ook voor het overzichtsartikel 
van J.C.H. Blom uit 1985 over de stand van het verzuilingsonderzoek .69 

Het expansiemotief is zo de laatste decennia vrijwel uit het zicht verdwe-
nen. Ten onrechte, want dit motief speelde een centrale rol bij de oprich-
ting van de katholieke partij. Het expansiestreven was niet slechts een bij-
verschijnsel van het emancipatiestreven (Verwey-Jonker, Hendriks, Thur-
lings, Bornewasser) en evenmin een specifiek Nederlands verschijnsel (Van 
Heek), maar een gevolg van de wijziging van de maatschappelijke strate-
gie van de katholieke kerk aan het einde van de negentiende eeuw. De pre-
tentje Gods wil te kennen en die te kunnen vertalen in een politieke leer 
verplichtte de katholieken de verwezenlijking van hun maatschappij-ide-
aal te bevorderen en tot een expansionistische houding te komen. 

Deze conclusie kan uiteraard niet worden overgenomen voor de katho-
lieke beweging in het algemeen. Monocausale interpretaties zijn daarbij 
uitgesloten. Welke rol de verschillende motieven in de katholieke verzui-
ling gespeeld hebben dient per tijdvak, sector en deel van de bevolkings-
groep te worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek ligt ver buiten de 
reikwijdte van deze studie. Wel kan gesteld worden dat de katholieke partij-
vorming niet begrepen kan worden zonder het uit Rome afkomstige 
expansiestreven bij de verklaring te betrekken? 

10. Dissidenten 
Ondanks hun moeizame start behoorden de Nederlandse katholieken in het 
interbellum tot de trouwste aanhangers van de neothonristische strategie. 
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Volgens Schreuder groeide er in de halve eeuw rond 1900 in Nederland op 
basis van het vanuit Rome gepropageerde neothomisme een 'eenheidscultuur 
inzake economische, sociale en politieke aangelegenheden' 71  Ook de theo-
loog Winkeler concludeert dat het neothomisme 'dè gemeenschappelijke 
basis (vormde) waarop de katholieke intellectuelen konden steunen en van 
waaruit zij de Nederlandse samenleving tegemoet traden'.72  Hij spreekt 
van een 'relatief homogene  intellectual community'  .'° 

De politieke eensgezindheid onder de katholieken sluit goed aan bij deze 
eenheidscultuur. Ten aanzien van de status en de functie van de katholieke 
ideologie waren er onder de Nederlandse katholieken voor 1940 nauwe-
lijks dissidenten. Over de mogelijkheid Gods normen te vertalen in een 
politieke leer en de plicht de wereld daarnaar in te richten, bestond geen 
strijd. Waar de historicus Luykx van mening is dat de eensgezindheid van 
de Nederlandse katholieken in het interbellum minder groot is dan veelal 
wordt verondersteld, en dat er wel degelijk sprake was van 'andere katho-
lieken', kan gesteld worden dat er althans in dit opzicht in het interbellum 
maar één soort katholieken was  .74  Voor zover er sprake was van afwijkende 
opvattingen bleven die binnen de neothomistische kaders. 

Dat geldt ook voor de bekendste vooroorlogse katholieke dissident, J.A. 
Veraart, die hiervoor reeds werd genoemd als één van de katholieke socio-
logen. Als geen ander streefde Veraart, beïnvloed door de neothomistische 
filosofen De Groot en Beysens75, naar de realisering van de katholieke ide-
ologie in de Nederlandse maatschappij. In Saleminks proefschrift over ide-
ologie in vooroorlogs katholiek Nederland wordt Veraart opgevoerd als 
een buitenbeentje, omdat hij sterk de nadruk legde op de doelmatigheid 
van de politiek.76  Ook elders wordt Veraart ten tonele gevoerd als iemand 
die de politieke en sociaal-economische verhoudingen 'niet vanuit de schep-
pings- of openbaringsleer' verklaarde, maar 'het beroep op de geopenbaarde 
waarheid (trachtte) te seculariseren' .77 Omdat dit echter typisch neotho-
mistisch is, kan Veraart in dit opzicht geen 'andere katholiek' worden ge-
noemd. Dat hij desondanks uit de RKSP trad kwam doordat naar zijn me-
fling  de partij niet radicaal genoeg de eigen leer trachtte te verwezenlijken. 

Veraart was niet de enige katholiek die ontevreden was over de RKSP. 
Ondanks haar electorale machtspositie - doordat zo'n tachtig a negentig 
procent van de Nederlandse katholieken de partij ondersteunde, behaalde 
de RKSP in het interbellum telkens rond de dertig procent van de stemmen 

bleek zij nauwelijks in staat katholieke desiderata te realiseren. Hierdoor 
ontstond in de jaren dertig een stroming, die niet de waarde van de eigen 
visie in twijfel trok, maar die van mening was dat de RKSP zich niet radi-
caal genoeg opstelde. Deze kritiek viel vooral te horen bij de zogenaamde 
'Jongeren', die zich uitten in de tijdschriften Roeping en De Gemeenschap. 
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In het kielzog van deze kritiek groeide bij sommigen sympathie voor het 
fascisme. In het algemeen nam de twijfel aan de doelmatigheid van katho-
lieke partijvorming toe. Na de oorlog zou de katholieke eenheidspartij hier 
nog veel last van ondervinden, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken. 
Maar ondanks de oprichting van enkele dissidente katholieke partijtjes over-
heerste in het interbellum de katholieke eenheid. Een door intellectuelen 
en kiezers grootschalig ondersteund alternatief voor de RKSP was niet aan-
wezig. 

11. De uitzonderingspositie van Nederland 
De Nederlandse katholieken zijn -niet de enigen die zich hebben laten in-
spireren door Leo XIII. Ook in andere westerse landen zijn aanzetten tot 
politieke machtsvorming volgens de neothomistische strategie geweest.78  
Nergens is echter deze strategie zo aangeslagen als in Nederland. De ver-
klaringen hiervoor bewegen zich in diverse richtingen. 

Goddijn en Sloot verklaren de gunstige ontvangst van de katholieke so-
ciale leer in Nederland primair vanuit de minderheidspositie van het katho-
lieke volksdeel. Deze zorgde voor een sterke behoefte aan identificatie met 
Rome. De vandaaruit gepropageerde leer verschafte de gelovigen boven-
dien een uitstekend middel om hun emancipatie te bevorderen. Van belang 
was volgens hen voorts dat de katholieken een aanzienlijke minderheid 
vormden, met reële emancipatiekansen, in tegenstelling tot hun geloofsge-
noten in Engeland en Scandinavië .71  Deze achtergestelde positie van de 
Nederlandse katholieken wordt door tal van andere auteurs centraal ge-
steld bij de verklaring voor het succes van de katholieke beweging in Ne-
derland.80  

Een tweede verklaring gaat uit van de eeuwenoude Nederlandse traditie 
van pluralisme en tolerantie, die er mede voor zorgde dat er voldoende 
ruimte aanwezig was voor minderheidsgroepen als de katholieken om hun 
idealen te verwezenlijken. Deze visie, die het ontstaan van de Nederlandse 
verzuiling in het algemeen kan verklaren, ziet de wortels daarvan in zekere 
zin in de zestiende en de zeventiende eeuw liggen. Toen ontstond in de 
Republiek de traditie van pluralisme, doordat protestanten, katholieken en 
humanisten naast elkaar moesten leven. Dat gebeurde vanaf het begin in 
een tolerante cultuur. Doordat een centraal gezag ontbrak kon een traditie 
van compromissen groeien. Juist deze traditie zorgde voor een vruchtbare 
voedingsbodem voor de neothomistische maatschappelijke strategie.81  

Een derde verklaring wijst in het bijzonder op de aanwezigheid van de 
orthodox-protestanten in Nederland. Zij begonnen reeds in de jaren zeven-
tig van de negentiende eeuw met de oprichting van eigen organisaties. Veel 
katholieken werden geïnspireerd door Abraham Kuyper en zijn beweging, 
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hetgeen het succes van de nieuwe strategie bevorderde.` Ook in een rui-
mer historisch verband wordt de aanwezigheid van de orthodox-protestan-
ten van belang geacht voor de mentaliteit van de katholieke bevolkings-
groep. Er wordt wel verwezen naar de zogenaamde 'pénétration calviniste': 
de rigide normbeleving van het calvinisme werd min of meer onbewust 
door de Nederlandse katholieken in de zeventiende en de achttiende eeuw 
overgenomen. Hierdoor zouden zij meer geneigd zijn geweest het kerke-
lijk leergezag te gehoorzamen dan katholieken elders.83  

Ten slotte wordt ter verklaring van het succes van de neothomistische 
strategie ook veelal verwezen naar de in vergelijking met de omringende 
landen trage en late modernisering van de Nederlandse maatschappij Toen 
die modernisering in de jaren negentig van de grond kwam, lag er al een 
door het Vaticaan ontworpen strategie gereed die de invloed van de kerk in 
de moderne maatschappij moest optimaliseren. Waar in landen als België 
en Frankrijk de katholieken enigszins achter de moderniserende feiten aan-
holden, konden de katholieken in Nederland vanaf het begin met de moder-
nisering 'meedoen' 84  

12. Conclusie 
Het ontstaan van de katholieke sociale leer moet gezien worden in het ka-
der van de traditionele kerkelijke aanspraak op autoriteit op wereldlijk ge-
bied. Omdat het in zijn optiek na de Franse Revolutie niet meer reëel was te 
streven naar directe wereldlijke macht, koos Leo XIII ervoor langs een 
omweg de invloed van de katholieke normen te vergroten. Zonder de de-
mocratie principieel te aanvaarden riep hij de gelovigen op politiek actief 
te worden. Hiertoe werd aan de hand van de filosofie van Thomas van  
Aquino  een ideologie ontworpen, waarop de katholieken zich in de poli-
tiek moesten baseren. Deze ideologie werd een bovenmenselijke status toe-
geschreven, omdat zij gebaseerd was op de van God afkomstige zedelijke 
normen. Omdat deze ideologie bovendien als een universeel oriëntatie-
schema werd gepresenteerd, was het voor de gelovigen een plicht de reali-
sering ervan zoveel mogelijk te bevorderen. 

De katholieke visie op de politiek kan als volgt schematisch worden weer-
gegeven: 

God heeft zedelijke normen met een universele gelding geschapen. 
Deze normen zijn objectief te achterhalen en 
te vertalen in een politieke leer, met een bovenmenselijke status en een 
algemene toepasbaarheid. 
De gelovigen hebben de plicht de realisering van deze leer te bevorde-
ren. 
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De politieke opstelling van de Nederlandse katholieken in de periode 1870-
1940 werd door deze visie bepaald. Het op de neothomistische filosofie 
gebaseerde kersteningsideaal werd door de Nederlandse katholieken niet 
direct overgenomen. In de decennia rond 1900 vond een strijd plaats tussen 
defensieve en expansionistische katholieken, die uitliep in een volledige 
overwinning voor de laatsten. Het resultaat was een katholieke eenheids-
cultuur inzake politieke, sociale en economische aangelegenheden. De 
RKSP maakte onderdeel uit van deze eenheidscultuur en werd gezien als 
het beste middel om de katholieke ideologie invloed te laten uitoefenen op 
de Nederlandse maatschappij. 
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13. J.M.M de Valk, 'Houdingen van christenen in de politiek', in: A.G. Weiier 
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