
II.  Van neothomisme naar christen-democratie 
(1945-1967) 

In juli 1941 werd de RKSP tegelijk met de andere politieke partijen - met 
uitzondering van de NSB - door de bezetter verboden. Ondanks de voor-
oorlogse eensgezindheid over de noodzaak van een eigen partij was de her-
oprichting van de RKSP na de bevrijding voor veel katholieken geen van-
zelfsprekendheid.' 

1. Bezwaren tegen de heroprichting van de RKSP 
De bezwaren tegen de terugkeer van de RKSP leefden vooral bij jonge in-
tellectuelen. Twee motieven kunnen hierbij onderscheiden worden. In de 
eerste plaats vroegen sommigen zich af of de eigen Organisatie wel het beste 
middel was om de samenleving te kerstenen. Kon de katholieke leer niet 
meer invloed hebben wanneer met andersdenkenden werd samengewerkt? 
Een dergelijke samenwerking kon vanuit de neothomistische filosofie wor-
den verdedigd. Vanwege de innerlijke redelijkheid van hun standpunten 
konden immers niet-gelovigen tot dezelfde inzichten komen als de katho-
lieken. 

Deze vraag was ook in de jaren dertig al gesteld. De kritiek op de RKSP 
richtte zich toen niet zozeer op haar ideologie als wel op haar concrete be-
leid. Eén van de kritiekpunten betrof de weigering samen te werken met de 
sociaal-democraten. Hierdoor was de partij tot 1939 met handen en voeten 
gebonden geweest aan de ARP van Colijn. Met haar grootse taak, de 
doordrenking van de maatschappij met de christelijke beginselen, had zij 
daardoor, ondanks haar grote aanhang, nog amper een begin kunnen ma-
ken. 

Het tweede motief voor de bezwaren tegen de heroprichting van de RKSP 
betrof de twijfel aan de concrete toepasbaarheid van de katholieke ideolo-
gie. Het gedachtengoed van de Franse neothomist Jacques Maritain (1882-
1973) speelde hierbij een belangrijke rol. Deze gezagvolle filosoof achtte 
een katholieke partij onmogelijk, omdat de christelijke normen niet op een-
duidige wijze naar de politiek waren te vertalen. 

Eén van de jonge katholieken die werden aangesproken door Maritain 
was de leraar Nederlands Geert Ruygers (1911-1970)  .2  Naar zijn mening 
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had de katholieke partij slechts in het verleden bestaansrecht gehad, als 
emancipatie-instrument. Na de voltooiing van de katholieke emancipatie 
bij de grondwetsherziening van 1917 hadden de katholieken onnodig vast-
gehouden aan hun politieke isolement. In navolging van Maritain betwistte 
Ruygers dat uit het geloof concrete politieke standpunten voortvloeiden. 
Iedere confessie stelde wel 'bepaalde normen' vast, die ook voor de poli-
tiek hun waarde hadden, maar binnen het kader van die normen bleef er 
volgens hem ruimte voor een grote diversiteit van meningen. In een katho-
lieke partij werden volgens Ruygers 'op onjuiste wijze de geestelijke en de 
tijdelijke orde' vereenzelvigd. Hij pleitte voor een partij op een zuiver poli-
tieke grondslag, die 'niet  breeder  (hoefde) te zijn dan dat hij de mogelijk-
heid schept om te komen tot gelijkgerichte actie'.'  

Ruygers redeneerde niet minder dan de voorstanders van de katholieke 
partij vanuit het neothomisme. Zo ging het probleem van de partijvorming 
volgens hem in laatste instantie terug op het 'fundamenteele leerstuk van 
natuur en bovennatuur' en erkende hij het bestaan van 'algemeene zede-
lijke wetten', waarvan de politiek niet kon worden los gezien. Hij was dan 
ook voorstander van een Organisatie als de Katholieke Actie, die zich de 
verspreiding van het geloof ten doel stelde. Maar in de politiek kon men 
van de katholieken niet die eenheid verwachten die in geloofszaken van-
zelfsprekend was, omdat uit de christelijke normen niet een uitgewerkte 
politieke leer kon worden afgeleid: 'Het katholieke standpunt' bestond vol-
gens Ruygers niet. Het geloof verplichtte naar zijn mening wel tot sociale 
rechtvaardigheid, maar 'over problemen als de acht-uren-werkdag ( ... ) daar-
over heeft het Katholicisme geen standpunt'. Volgens Ruygers konden de 
christelijke normen slechts functioneren als negatieve norm en positieve 
bezieling. De gelovige kon op politiek gebied wel 'overeenkomstig, maar 
niet krachtens zijn katholieke beginselen' handelen, een formulering die hij 
aan Maritain ontleende. 

Volgens Ruygers moesten de katholieken zich aansluiten bij diverse poli-
tieke partijen en proberen de koers van die partijen in christelijke zin te 
beïnvloeden. De Katholieke Actie moest daartoe 'overtuigde en beginsel-
vaste katholieken' vormen, die ieder terrein van het openbare leven moes-
ten 'doordesemen met een waarlijk Christelijken geest' .' Slechts in uitzon- 
deringsgevallen, bijvoorbeeld bij oplevend antipapisme, waren de gelovi-
gen verplicht zich in één partij te verenigen. 

In het eerste oorlogsjaar hadden veel katholieken zich - daartoe aangespoord 
door de leiding van de RKSP - aangesloten bij de in juni 1940 opgerichte 
Nederlandse Unie. Deze organisatie stelde zich ten doel om onder accepta-
tie van de gewijzigde omstandigheden de Nederlandse bevolking in een 
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nationale Organisatie te verenigen. Nadat de Unie eind 1941 was verboden, 
groepeerden veel vernieuwingsgezinde katholieken zich rond de illegale 
bladen Je Maintiendrai en Christofoor. Hier vonden zowel zij die bezwaren 
hadden tegen het isolement als zij die de functie van de katholieke ideolo-
gie in twijfel trokken elkaar, onder andere in het streven om de katholieke 
partij na de oorlog niet te laten terugkeren. 

Deze katholieken, spraakmakend maar naar later bleek zonder serieuze 
achterban, waren niet de enigen die na de oorlog het politieke bestel wilden 
vernieuwen. Ook in liberale, sociaal-democratische en christelijk-histori-
sche kring streefden velen naar partijvernieuwing.' Deze brede vernieuwings-
drang had zijn wortels in het interbellum. Velen zagen in de onmacht van de 
politieke partijen tegenover de economische crisis het bewijs dat een partijen-
indeling naar levensbeschouwing funest was voor het politieke systeem. 
Het voeren van een krachtig beleid werd onmogelijk gemaakt, doordat po-
litiek gelijkgezinden uit elkaar werden gehouden. Deze critici zagen in de 
naoorlogse noodzaak van wederopbouw een ideale gelegenheid om het po-
litieke bestel grondig te vernieuwen. 

Het vernieuwingsstreven kwam vooral tot bloei in het gijzelaarskamp te 
St. Michielsgestel, waar een groot deel van de Nederlandse elite elkaar ont-
moette. Onvrede over de vooroorlogse samenleving bracht een aantal so-
ciaal-democraten, christelijk-historischen, vrijzinnig-democraten en katho-
lieken tot het ideaal om na de oorlog de oude partijen niet te laten terugke-
ren. Volgens dit plan, dat al snel de 'Doorbraak' werd genoemd, moest er 
een partijenindeling komen die gebaseerd was op de begrippen conserva-
tief en progressief. Voor exclusief-christelijke partijen zou er geen plaats 
meer zijn. Afgesproken werd dat direct na de bevrijding een Nederlandse 
Volksbeweging (NVB) zou worden opgericht, die de vernieuwing van het 
politieke bestel moest voorbereiden. 

Bij de opstelling van het manifest waarmee de NVB zich aan het bevrijde 
Nederland zou presenteren bleek dat de voorstanders van de Doorbraak het 
niet in alles eens waren. Zo wensten de katholieken op te nemen dat de 
NVB vasthield aan 'volstrekte normen' als rechtvaardigheid en liefde. Met 
name de sociaal-democraten hadden bezwaren tegen zo'n passage, omdat 
die teveel deed denken aan het katholieke natuurrecht.' Uit deze onenig-
heid bleek dat er onder de voorstanders van de Doorbraak verschillende 
idealen bestonden. Het grote optimisme over de verwezenlijking van het 
eigen ideaal was hierbij opvallend. Zo werden hervormden sterk aange-
sproken door de idee dat de hervormde kerk na de oorlog weer een echte 
volkskerk zou worden  en hadden veel sociaal-democraten de hoop door de 
steun van progressieve katholieken en hervormden tot een vergrote en min-
der dogmatische SDAP te komen. 
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De katholieken hadden de hoop dat na de bevrijding het ideale moment 
aanwezig was voor een 'katholieke doorbraak'. Zij zagen het naoorlogse 
tijdperk als hèt moment om de katholieke idealen te realiseren. Het tho-
mistisch optimisme speelde hierbij een rol. Dit optimisme werd nog ver-
groot doordat de NVB zich deels baseerde op Maritain. Ondanks de ver-
schillende invalshoeken vanwaaruit hervormden, katholieken en sociaal-
democraten de Doorbraak nastreefden, hadden zij een gezamenlijke ideolo-
gie gevonden in het 'personalistisch socialisme'. Dit was een Nederlandse 
variant van het personalisme, dat in het interbellum in Frankrijk ontstaan 
was rond intellectuelen als Maritain en E. Mounier. Het personalisme wilde 
een derde weg zijn naast het individualistische liberalisme en het collecti-
visme, zoals dat in de twintigste eeuw zijn meest extreme vormen had ge-
kregen in fascisme en communisme. Het personalisme streefde ernaar de 
ontplooiingsmogelijkheden van het individu in de maatschappij te maxi-
maliseren. Die ontplooiing diende echter dienstbaar te zijn aan 'de gemeen-
schap': het individu moest zich niet geïsoleerd ontwikkelen, maar als deel 
van de gemeenschap, zonder dat zijn persoonlijke ontwikkeling daaraan 
ondergeschikt werd gemaakt. Dit personalistische denken, dat al in de jaren 
dertig in Nederland onder katholieken een zekere verspreiding had gevon-
den, werd tijdens de oorlogsjaren verbonden met de sociaal-democratische 
traditie, hetgeen resulteerde in het personalistisch socialisme. 

Deze ideologie kon echter de verdeeldheid in de Doorbraakbeweging niet 
opheffen. Het personalisme was voor velen 'meer een intentie dan een leer` 
en sloeg vooral aan, omdat het genoeg ruimte bood om de verschillende 
groeperingen binnen de beweging een ideologisch onderdak te verschaffen. 
Waar sociaal-democraten de nieuwe ideologie in de eerste plaats zagen als 
een variant van het socialisme, zagen veel katholieken er een variant van de 
katholieke sociale leer in. Zij leidden echter uit de populariteit van het per-
sonalisme af dat het katholieke gedachtengoed in Nederland aan belang-
stelling had gewonnen. En juist daarom waren velen van mening dat er na 
de bevrijding geen behoefte meer was aan eigen organisaties. 

2. Voorstanders van de heroprichting van de RKSP 
Aangezien de RKSP tijdens de oorlog nauwelijks activiteiten had ontplooid, 
was het onduidelijk hoe er in de oude partij over de Doorbraak werd ge-
dacht. Dat de katholieke eenheidscultuur echter in de oorlog niet volledig 
was weggevaagd, bleek uit het feit dat een grote, maar aanvankelijk min-
der luidruchtige groep katholieken wilde vasthouden aan de eigen partij. 
Dit betrof niet alleen de oude partijleiders, maar ook jonge katholieken. 
En van hen was de jurist F.J.F.M. Duynstee (1914-1981). Zijn in het voor-
jaar van 1944 illegaal verschenen anonieme brochure Het glazen huis, te- 
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rugkeer van een katholieke eenheidspartij was de meest zuivere verwoor-
ding van het klassieke standpunt over het bestaansrecht van de katholieke 
partij. 

Duynstee baseerde zich in deze brochure grotendeels op de encycliek 
Libertas van Leo XIII, die kort daarvoor in Nederlandse vertaling was uit-
gegeven.' Hij ging uit van een onverbrekelijk verband tussen geloof en po-
litiek: het katholieke geloof had volgens hem voor de politiek 'onafwijs-
bare aanspraken'. De katholieke beginselen zag hij als de enige 'ware licht-
bron voor den inhoud van het algemeen welzijn'. Aangezien slechts de kerk 
de inhoud van de katholieke beginselen onfeilbaar kon vaststellen, was de 
staat ondergeschikt aan de kerk: 

De Kerk zal moeten vaststellen, wat voor het zielenheil noodig is; 
de staat zal zich hieraan hebben te houden.  10  

In Nederland stonden de katholieken volgens Duynstee echter voor een 
probleem, omdat de staat de autoriteit van de kerk niet erkende. Juist in een 
dergelijke constellatie, waar 'de juiste verhouding tusschen Kerk en staat' 
was verstoord, achtte Duynstee een katholieke partij 'de eenig juiste oplos-
sing'. Het argument dat katholieken door lid te worden van andere partijen 
deze van binnenuit konden beïnvloeden, overtuigde de jonge jurist niet. 
Dat voordeel zou volgens hem wegvallen tegen het nadeel van het ontbre-
ken van een eigen partij. Ook de hoop dat in de naoorlogse periode de 
katholieke doelstellingen door veel niet-katholieken zouden worden over-
genomen, bracht hem niet op andere gedachten. Weliswaar waren velen het 
volgens Duynstee eens met bijvoorbeeld het streven naar publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie, maar die overtuiging kwam voort uit de verkeerde 
beginselen: 'de momenteele uiterlijke schijn van overeenstemming in deze 
quaesties mag ons niet misleiden'. 

Duynstee vond wel dat de RKSP zich moest vernieuwen. Zijn hoofd-
bezwaar tegen de oude partij luidde dat zij geen kans had gezien 'echt Ka-
tholieke, d.w.z. Christelijk-radicale politiek te voeren'. Daarom diende er 
zijns inziens in de eerste plaats een personele vernieuwing te worden door-
gevoerd, waarbij het belangrijkste criterium moest zijn 'de bereidheid en 
geschiktheid om een radicale, Katholiek-wetenschappelijk breed gefun-
deerde ( ... ) sociaal-economische politiek te voeren'." 

In de literatuur is Duynstees brochure, in navolging van zijn toenmalige 
tegenstanders, vaak bestempeld als een merkwaardige uitzondering in het 
debat over de terugkeer van de RKSP. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat Duynstee betoogde dat een katholieke partij principiële noodzaak was, 
terwijl de meeste deelnemers aan de discussie van mening waren dat ka- 
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tholieke partijvorming slechts gezien moest worden als een adequaat n-iid-
del om de invloed van de christelijke normen te maximaliseren.'2  Ook 
Duynstee was echter van mening dat een katholieke partij niet altijd nood-
zakelijk was. In een ideale maatschappij was er geen behoefte aan een ka-
tholieke partij. Duynstees brochure was dan ook geen uitzondering, maar 
een schoolvoorbeeld van het neothomistische denken, zoals dat voor de 
oorlog in de RKSP gemeengoed was geweest.` 

Tot de voorstanders van de heroprichting van de RKSP behoorden ook de 
bisschoppen, daar kan geen twijfel over bestaan. Zij stonden aan het hoofd 
van een model-kerkprovincie en hadden voor de oorlog geen enkele nei-
ging vertoond de katholieke organisatiedrift te temperen. Na de bevrijding 
dienden volgens hen de katholieke organisaties dan ook terug te keren. De 
berichten dat veel gelovigen na de oorlog wilden breken met de RKSP 
verontrustten de bisschoppen daarom zeer. Al in maart 1944 stelden zij een 
commissie in die een advies moest geven over de opbouw van het katho-
lieke organisatieleven na de bevrijding. De vicaris van het bisdom Den 
Bosch, F. Hendrikx, werd voorzitter en de priester J.G. Stokman, een advi-
seur van aartsbisschop De Jong, secretaris. De vraag die in de commissie 
centraal stond was of de katholieke organisaties moesten terugkeren of dat 
er algemene organisaties, voor katholieken èn andersdenkenden, dienden 
te worden opgericht. 

De meest invloedrijke persoon in de commissie was Stokman. In de jaren 
dertig was hij al in aanraking gekomen met de vraag in hoeverre katholie-
ken bij de kerstening van de samenleving konden samenwerken met onge-
lovigen. Als directeur van de Ontwikkelingscentrale van het Rooms Ka-
tholiek Werklieden Verbond had hij aan het eind van de jaren dertig meege-
werkt aan de groots opgezette campagne 'Naar de nieuwe gemeenschap'. 
Het doel van deze campagne was de radicale doorvoering van de katho-
lieke leer in de maatschappij, waardoor deze een op het corporatisme van 
Quadragesimo Anno gebaseerde gemeenschap zou worden. De actie was 
een typische uiting van het radicaal-katholicisme, zoals dat in de jaren der-
tig in Nederland dominant was geworden. 14 

De neutrale naam van de actie - men streefde naar een 'nieuwe' gemeen-
schap - deed de vraag opkomen in hoeverre ook niet-katholieken eraan 
konden deelnemen. Bij het antwoord op die vraag ging Stokman uit van de 
opvatting dat de katholieken kennis hadden van de juiste beginselen. Als 
neothomistisch geschoold filosoof was hij van mening dat de mens via de 
rede weliswaar iets van de ware beginselen kon achterhalen, maar dat de 
rede daartoe niet volstond, 'want zolang de mens uitsluitend blijft aange-
wezen op het inzicht van zijn eigen rede, kan hij slechts met moeite de 
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hoogste waarheden en beginselen achterhalen'. De twijfels die hierdoor de 
mens kwelden werden volgens Stokman weggenomen doordat openbaring 
en leergezag 'de waarborgen voor de juistheid onzer redelijke inzichten en 
de zuiverheid onzer natuurrechtelijke beginselen' boden.'5  Daarom kon de 
mens volgens Stokman niet buiten de openbaring en de leiding van de kerk. 

Het feit dat slechts katholieken de ware beginselen kenden, betekende 
volgens Stokman niet automatisch dat zij zich moesten afzonderen van an-
dersdenkenden. De actie 'Naar de nieuwe gemeenschap' was juist bedoeld 
om de gehele samenleving van dienst te zijn. Omdat andersdenkenden tot 
dezelfde inzichten konden komen als katholieken, konden zij aan de actie 
meewerken. Juist omdat katholieken de ware beginselen kenden, was het 
volgens Stokman hun roeping en plicht ook anderen 'van die waarheden en 
die beginselen te overtuigen' 16 Stokman was dus van mening dat de eigen 
organisatie het beste expansiemiddel was. 

In de discussie over de terugkeer van de RKSP nam Stokman hetzelfde 
standpunt in: de katholieke partij moest blijven. Evenals Duynstee was hij 
echter van mening dat de partij zich wel in radicaal-katholieke zin moest 
vernieuwen. Zij diende zich meer open te stellen voor samenwerking met 
andere partijen. Daarom moest de RKSP een personele vernieuwing on-
dergaan en een 'vooruitstrevend program op basis van vaste beginselen' 
opstellen.17  Hiermee bedoelde hij dat de partij werkelijk zou moeten stre-
ven naar de vorming van een corporatistische staat. Omdat in de jaren der-
tig was gebleken dat een gematigde politiek, totstandgekomen door com-
promissen tussen conservatieve en radicale katholieken, verwezenlijking 
van de eigen leer in de weg stond, moest de nieuwe partij volgens Stokman 
niet alle katholieken willen omvatten. Kleine groepjes ter rechter- of lin-
kerzijde mochten afvallen 'ter wille van het vooruitstrevende program' i8  

S lokman stond niet ver af van hen die meenden dat de eigen partij niet 
het beste middel was om de invloed van de katholieke beginselen te ver-
groten. Het verschil was dat Stokman de samenwerking met andersden-
kenden nastreefde vanuit de eigen organisatie, terwijl anderen meer voel-
den voor structurele samenwerking tussen katholieken en niet-katholieken. 
Het verschil tussen Stokmans standpunt en dat van Ruygers was groter, 
omdat de laatste de functie van de katholieke ideologie ter discussie stelde.  

Dc  tweede invloedrijke persoon in de commissie was Hendrikx. Hij was 
enige tijd in St. Michielsgestel geïnterneerd geweest en was daardoor goed 
op de hoogte van de vernieuwingsplannen. Hij was tot de conclusie geko-
men dat er behoedzaam geopereerd moest worden om het einddoel, een 
katholieke eenheidspartij die massaal door de gelovigen werd gesteund, te 
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bereiken. Het meest eenvoudige middel daartoe, een bisschoppelijk schrij-
ven, moest worden vermeden omdat dat averechts zou kunnen werken. Ook 
Stokman was die mening toegedaan. Al in februari 1944 adviseerde hij  Dc  
Jong een bisschoppelijke uitspraak over de noodzaak van katholieke partij-
vorming te vermijden.19  

Het lag voor de hand dat in de bisschoppelijke commissie een strategie 
werd ontwikkeld om het herstel van de katholieke eenheidspartij te bevor-
deren. Het bestaan van zo'n strategie is vanuit het bronnenmateriaal niet te 
bewijzen. Desondanks vertoonden de activiteiten van de leden van de com-
missie en van de bisschoppen in de periode 1944-1946 een duidelijk pa-
troon, dat toch iets van een strategie suggereert. Dat patroon zag er als 
volgt uit. In de eerste plaats werd duidelijk gemaakt dat de katholieke orga-
nisaties in principe na de oorlog moesten terugkomen. Hierop werd &in 
uitzondering gemaakt: over de wenselijkheid van een terugkeer van de ka-
tholieke politieke partij werd geen uitspraak gedaan. Het einddoel van de 
commissieleden - de terugkeer van de katholieke partij, eventueel in ver-
nieuwde vorm - werd zorgvuldig verzwegen. Men trachtte het bij de voor-
standers van politieke vernieuwing te laten overkomen alsof de commissie 
(en daarmee de bisschoppen) geen standpunt had inzake de politieke Orga-
nisatie van de katholieken. Het belangrijkste strategische middel om de 
eenheidspartij te bewaren was het idee van een katholiek politiek vormings-
centrum. Dit moest dienstdoen als 'lokplaats' voor de vernieuwingsgezinde 
katholieken. Via dit centrum zouden zij in het katholieke kamp moeten 
worden getrokken en uiteindelijk moeten worden doorgesluisd naar de ka-
tholieke eenheidspartij. 

In het rapport van de commissie uit september 1944 werd betoogd dat de 
oude sociale en culturele organisaties moesten terugkeren en dat katholie-
ken geen lid mochten worden van andere organisaties? De toevoegingen 
dat er zoveel mogelijk moest worden samengewerkt met andersdenkenden 
en  dater  wel mocht worden nagedacht over andere organisatievormen, deed 
daaraan niets af. Over de politiek liet de commissie zich niet uit. 

Het plan om een vormingscentrum in te stellen was ook door de vooroor-
logse minister van sociale zaken C.P.M. Romme in 1944 aan de commissie 
gesuggereerd. Bosmans stelt dat Romme in ieder geval geen 'bewuste stra-
tegie' ten aanzien van de terugkeer van de politieke partij had en dat wat 
hem betreft de zaak nog lang open stond. Hierbij speelde Rommes per-
soonlijke inschatting van de naoorlogse situatie een grote rol.` Romme, 
die volgens Bosmans werd 'gedreven door de apostolische taak de samen-
leving te doordrenken met de katholieke denkbeelden'  22, wilde direct na de 
oorlog een corporatieve staatsordening tot stand brengen. Daartoe moest er 
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een nieuwe grondwet komen, waarvan hij de contouren in een tijdens de 
oorlogsjaren geschreven brochure Nieuwe grondwetsartikelen had geschetst. 
In die nieuwe staatsordening waren politieke partijen overbodig, omdat de 
volksvertegenwoordiging naar stand of corporatie zou zijn geordend. 

Omdat Romme de hoop had dat zijn ideeën direct na de oorlog gereali-
seerd konden worden, wilde hij aanvankelijk geen uitspraak doen over de 
terugkeer van de RKSP. Zijn brochure, die in juli 1945 verscheen, werd 
echter niet alleen buiten maar ook in katholieke kring direct als onrealistisch 
beoordeeld. Desalniettemin werd Rommes houding ten opzichte van de 
RKSP lange tijd bepaald door zijn grondwetpiannen. Ook voor Romme 
stond echter de waarde van de katholieke leer niet ter discussie. In afwach-
ting van de gang van zaken rond zijn voorstellen pleitte hij daarom voor 
een vormingscentrum, waar katholieken zich konden beraden over de ka-
tholieke beginselen. Een dergelijk centrum noemde Romme vanwege de 
waarde van de katholieke beginselen 'noodzakelijk' 23  De conclusie die 
Bosmans trekt dat voor Romme ten aanzien van de katholieke eenheids-
partij 'de toekomst nog open'  24  lag, kan in dit kader gezien worden. Voor 
Romme stond de zaak open zolang hij invoering van de nieuwe grondwets-
artikelen niet uitgesloten achtte. 

Het plan om de RKSP niet direct te laten terugkeren, maar eerst een over-
gangsfase in te lassen waarin een vormingscentrum zou opereren, stelde 
niet alle katholieken die de eigen partij wilden behouden gerust. Dat bleek 
in een commissie die het dagelijks bestuur van de RKSP in juli 1944 in het 
leven riep. De leden konden geen overeenstemming bereiken. Partijleiders 
als L.  Deckers  en L. G. Kortenhorst wilden eenvoudig de RKSP heroprichten. 
Voor Stokmans voorstel om in eerste instantie slechts een vormingscentrum 
op te richten voelden zij niets. Vanwege de onenigheid viel de commissie 
in de loop van 1944 uit elkaar?' 

3. Stokman en De Quay 
Ten aanzien van de manier waarop de vernieuwingsgezinde katholieken in 
het RKSP-kamp werden getrokken, is het dagboek van de Tilburgse hoog-
leraar in de economie J.E. de Quay, die in de oorlog uitgroeide tot de popu-
laire voorman van de katholieke vernieuwers, verhelderend. De Quay, één 
van de oprichters van de Nederlandse Unie, behoorde tot de vernieuwers 
die niet twijfelden aan de waarde van de katholieke ideologie maar die 
wilden breken met de katholieke eenheidspartij, omdat zij de overtuiging 
hadden dat de verbreiding van de katholieke leer daarmee het meest ge-
diend was. 'De uitbreiding van het rijk Gods' werd in zijn optiek meer 
gediend wanneer katholieken in één partij zouden samenwerken met an-
dersdenke.nden.26  Na het verbod van de Unie werd De Quay één van de 
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voormannen van de NVB. Veel (met name zuidelijke) katholieken zagen in 
hem hun leider. Daarmee werd het belang van de politieke keuze die De 
Quay zou maken groot?' 

Na de bevrijding van het zuiden van Nederland maakte De Quay geen 
begin met de NVB, omdat in het gijzelaarskamp was afgesproken dat de 
Volksbeweging pas na de algehele bevrijding van Nederland van start zou 
gaan. In de maanden dat Zuid-Nederland al bevrijd was wilde hij daarom 
niet verder gaan dan het verspreiden van de vernieuwingsgeest. Deze tac-
tiek kwam de voorstanders van de terugkeer van de RKSP goed uit. Dank-
zij de afwachtende houding van de NVB konden de bisschoppen zich aan-
vankelijk op de vlakte houden. Dat de heroprichting van de RKSP in sep-
tember 1944 in Maastricht mislukte vanwege de sterke antipathie tegen de 
partij", maakte nog eens duidelijk dat de voorstanders van de katholieke 
partij met tact dienden te opereren. 

Uit de dagboekaantekeningen van De Quay blijkt dat hij de eerste maan-
den na de bevrijding van Zuid-Nederland tegenstrijdige berichten ontving 
over de politieke opvattingen van het episcopaat. Enerzijds kreeg hij de 
indruk dat de vernieuwingsgezinde katholieken door de bisschoppen wer-
den gesteund. Zo vertelde op 22 oktober 1944 de hoofdaalmoezenier van 
de sociale werken te Heerlen K. Roncken, die lid was van de commissie-
Hendrikx, hem dat de commissie van mening was dat er geen principiële 
bezwaren waren tegen personen die het isolement wilden opgeven. Die 
personen moesten een ruime plaats in de katholieke gemeenschap krijgen. 
Anderzijds vernam hij enkele dagen later geruchten over een plan dat in de 
commissie zou zijn aanvaard om de katholieke vakbonden weer verplicht 
te stellen voor de katholieke arbeiders. Op basis van Ronckens mededelin-
gen concludeerde hij echter dat die geruchten niet op waarheid konden 
berusten. Weer enkele dagen later, op 29 oktober 1944, hoorde De Quay 
van twee andere katholieke voormannen van de NVB, F. Wijifels en E. 
Sassen, optimistische geluiden: aartsbisschop De Jong zou niet volledig 
terug willen naar het oude en in de bisschoppelijke commissie zou de 
vernieuwingslijn door de invloed van Hendrikx aan de winnende hand zijn. 
Voorts zouden volgens Sassen de bisschoppen van mening zijn dat een ka-
tholieke partij niet noodzakelijk was en zouden zij die opvatting zelfs naar 
buiten willen brengen. De Quay noteerde: 

Ik krijg den indruk dat de Aartsbisschop deze breede nieuwe op-
zet, die van wijde visie getuigt, liever ziet, dan het oude gedoe. 
Het is een heele grote winst. 

Aan de andere kant had De Quay op 24 november 1944 een gesprek met 
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Hendrikx, die hem duidelijk maakte dat in de commissie 'de stem der ouden' 
nog sterk klonk.` 

Eind november 1944 maakten De Quay en Sassen met RKSP-secretaris 
Teulings de afspraak tot de algehele bevrijding van Nederland geen poli-
tieke activiteiten te ontwikkelen. Noch de NVB noch de RKSP zou probe-
ren de katholieken aan zich te binden.  311  Beide partijen wachtten dus voor-
lopig nog af. Medio december had De Quay een ontmoeting met bisschop 
Mutsaerts van Den Bosch. Toen De Quay in dit gesprek opmerkte dat hij 
via de geruchtenstroom begrepen had dat de bisschop de katholieke partij 
wilde laten terugkeren ontkende Mutsaerts dat. Hierdoor liet De Quay zich 
overtuigen, want in zijn dagboek noteerde hij ten aanzien van het gerucht 
dat hij vernomen had: 'Wat een leugen!' •31  Ondertussen bleef het episco-
paat het hierboven beschreven patroon trouw. In december 1944 spraken 
de zuidelijke bisschoppen uit dat de sociale en culturele katholieke organi-
saties zo snel mogelijk moesten worden heropgericht. Op de politieke or-
ganisatie gingen zij niet in. 

In de eerste helft van 1945 werd De Quay steeds meer in beslag genomen 
door bestuurlijke activiteiten en verbleef hij als minister in het laatste 
oorlogskabinet gedurende enige tijd te Londen, waardoor hij zich niet met 
de partijpolitieke ontwikkelingen kon inlaten. Na de algehele bevrijding 
van Nederland was echter het uur van de waarheid gekomen: hij moest een 
keuze tussen de NVB en de katholieke partij maken. 

Na de bevrijding maakte Stokman haast met de oprichting van een vormings-
centrum. Voor het succes hiervan was het noodzakelijk dat ook vernieuw-
ingsgezinde katholieken, in de eerste plaats De Quay, zouden toetreden. 
Begin juni 1945 vernam De Quay van Stokman dat de RKSP van electoraal 
apparaat tot vormingscentrum zou worden, hetgeen hij 'prachtig' vond. 
Enkele dagen later, op 8juni, had hij een onderhoud met aartsbisschop De 
Jong. Deze verklaarde bezwaren te hebben tegen de NVB omdat die te 
humanistisch zou zijn en te weinig 'positief-Christelijk'. Anderzijds liet hij 
ook doorschemeren niet geheel naar het oude terug te willen: de RKSP 
moest niet in haar oude gedaante terugkeren. 

Eindjuli 1945 trad de RKSP in de openbaarheid met een circulaire, waarin 
de al eerder aangekondigde oprichting van het vormingscentrum, het 'Cen-
trum voor staatkundige vorming' (CSV), werd bekendgemaakt. Op bezoek 
bij De Quay vertelden Sassen en Wijffels hem dat op een persconferentie 
was bekendgemaakt dat de RKSP vernieuwd zou worden: er zou een stu-
diecentrum komen, een dubbellidmaatschap van RKSP en NVB zou mo-
gelijk zijn en er zou wellicht een lijstverbinding met de NVB komen. Naar 
aanleiding van deze ontwikkelingen noteerde De Quay juichend: 'Ze zul- 
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len vernieuwen!' De keuze tussen de RKSP en de NVB werd steeds moei-
lijker. Zijn dilemma omschreef hij als volgt: 'Er in gaan en intern de zaak-
ombuigen of er buiten blijven.' De drie katholieke NVB 'ers voelden het 
meeste voor het van binnenuit veranderen van de katholieke partij. De Quay 
was daar optimistisch over: 'als we met een sterke ploeg komen kunnen we 
veel forceren' 32 

Vanwege dit optimisme voelde De Quay wel voor een lidmaatschap van 
het vormingscentrum. Begin augustus vond hij voor zijn gedachte om via 
het vormingscentrum de RKSP van binnenuit te veranderen onder katho-
lieke vernieuwers veel steun. Op 17 augustus werd De  Quays  deelname 
aan het CSV beklonken in een gesprek met Stokman.  33  Niet alle katholieke 
vernieuwers volgden hem. Een aantal van hen, onder anderen Ruygers, C. 
ten Hagen en J. Willems, verweet hem de vernieuwingsbeweging in de 
steek te laten. Ook een vernieuwde katholieke partij sprak deze critici niet 
aan. Hun kritiek bracht De Quay wel aan het twijfelen maar deed hem niet 
van mening veranderen.  

Manning  heeft het CSV terecht omschreven als 'veel meer lokplaats dan 
studiecentrum' .34  Dat blijkt wel uit het feit dat het gezelschap van princi-
pieel gelijkgezinden zich in eerste instantie boog over twee praktische 
kwesties: de opstelling van een urgentieprogram en de opstelling van een 
rapport over de electorale houding van de katholieken. De voor dat laatste 
doel opgerichte commissie werd voorgezeten door De Quay. Het werk in 
beide commissies had niet veel om het lijf; principiële discussies werden er 
voor zover bekend niet gevoerd. Het urgentieprogram werd grotendeels 
geschreven door Stokman en de programcommissie die onder leiding stond 
van Ronime veranderde er niet veel aan.` Ook in de commissie-De Quay 
werd niet langdurig gediscussieerd. Al tijdens de eerste bijeenkomst, begin 
september 1945, kwam de uit vijf personen bestaande commissie tot over-
eenstemming. Katholieken zouden niet verplicht zijn de katholieke partij 
te steunen. In electoraal opzicht diende er een onderscheid te worden ge-
maakt tussen de fase vóór de eerste naoorlogse Tweede-Kamerverkiezingen 
en de fase daarna. Voor de eerste periode gold dat er in ieder geval een 
eigen katholiek verband moest zijn en dat er zoveel mogelijk moest wor-
den samengewerkt met andersdenkenden. Om dat te bereiken achtte de 
commissie vernieuwing van alle besturen van de RKSP 'absoluut noodza-
kelijk' Tijdens een tweede bijeenkomst, eind september, werd een eind-
rapport vastgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Stokman de uitein-
delijke formuleringen mede opgesteld.37  

In het rapport van de commissie-De Quay, dat in oktober 1945 gereed 
kwam, werd geadviseerd voorlopig de katholieke partij te handhaven. Als 
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belangrijkste argument werd de onzekere naoorlogse situatie genoemd. Bij 
de volgende verkiezingen zou, zo stelde het rapport, de electorale houding 
van de katholieken opnieuw ten principale aan de orde moeten worden ge-
steld. Vanwege de heilzame werking van de katholieke beginselen was vol-
gens het rapport beraad tussen katholieken altijd noodzaak. Of de katho-
lieke beginselen al in die mate waren aanvaard in de Nederlandse samenle-
ving, dat een eigen partij niet meer nodig was - hèt argument van de meeste 
vernieuwers - werd echter onduidelijk genoemd. De partij werd wel opge-
roepen zich op een aantal punten te vernieuwen. Een gezamenlijk urgentie-
program met andere progressieve partijen moest worden nagestreefd en 
een zekere personele vernieuwing was vereist. Bovendien moest de ver-
nieuwing van de partij pregnant naar buiten komen door een naamsveran-
dering. De commissie sprak zelfs de verwachting uit dat met deze vernieu-
wingen alle katholieken achter de nieuwe partij zouden gaan staan?' 

De commissie-De Quay deed dus wat van haar verwacht mocht worden: 
zij pleitte voor een (voorlopige) heroprichting van de RKSP. De principieel 
eensgezinden werd aldus geadviseerd voorlopig zich ook in de praktijk 
gezamenlijk op te stellen. 

Stokmans strategie was een groot succes. Enkele kleinere problemen kon-
den dit met verhinderen. Zo werd een aantal overtuigde voorstanders van 
de terugkeer van de katholieke partij zenuwachtig van het in hun ogen aar-
zelende optreden van Stokman. Met name vakbondsleider A.C. de Bruijn 
en partijsecretaris Teulings pleitten voor de onmiddellijke terugkeer van de 
partij. Van kritiek op de RKSP wilden zij niet weten. Zo was het De Bruijn 
'niet duidelijk wat de oude Partij fout heeft gedaan'."Mede met behulp 
van Romme konden zij echter in toom gehouden worden .40 

Een ander probleem was dat sommige katholieken al snel ontevreden 
werden over de vernieuwing van de RKSP. Zo noteerde De Quay medio 
september 1945 al: 'Mi. wordt het niets met de zgn. vernieuwing der 
R.K'en. Het blijft isolementsgezang.141 Op  11 oktober 1945 meldde hij 
Stokman in een telefoongesprek dat hij ontevreden was over de ontwikke-
lingen in de partij. Deze drukte De Quay op het hart met de RKSP te blij-
ven meedoen, omdat hij, De Quay, anders zou 'vereenzamen' .41  De Quay 
bleef inderdaad. 

Uit de manier waarop De Quay tot zijn besluit kwam kan worden afge-
leid dat de bisschoppen een grote rol hebben gespeeld. Dat blijkt bijvoor-
beeld ook uit het feit dat De Quay diverse keren moeite heeft gedaan om J. 
Willems, een katholiek die de NVB trouw bleef, in contact te brengen met 
de aartsbisschop.43  Kennelijk had hij de overtuiging dat Willems na zo'n 
gesprek van mening zou veranderen. De ontwikkelingen in de Doorbraak- 
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beweging hebben zijn toetreden tot de katholieke partij ook bevorderd. In 
plaats van een personalistische partij leek de partij die de NVB voorbe-
reidde een vernieuwde SDAP te worden. De hoop op een 'katholieke door-
braak' vervaagde daardoor. Daarnaast heeft bij De Quay zeker ook meege-
speeld dat vanuit met name sociaal-democratische kring ernstige kritiek 
werd geuit op zijn rol tijdens de oorlog. Zijn activiteiten als leider van de 
Nederlandse Unie werden steeds vaker als een vorm van collaboratie beti-
teld. SDAP-voormannen als K. Vorrink en W. Drees hadden daarom grote 
bezwaren tegen het opnemen van De Quay in de nieuw te vormen progres-
sieve partij. Zelfs in het hoofdbestuur van de NVB was er voor hem om 
deze reden geen plaats. 

Na het rapport van de commissie-De Quay was de heroprichting van de 
katholieke partij slechts een kwestie van tijd. Op de partijraad van de RKSP 
op 22 december 1945 werd nog eens herhaald dat de RKSP zich wel gron-
dig zou vernieuwen. Kort voor deze bijeenkomst had De Quay nog een 
bezoek gebracht aan aartsbisschop De Jong. Deze vertelde hem verheugd 
te zijn over zijn deelname aan de RKSP. De Quay deelde hem hierop mee 
dat hij nog niet geheel tevreden was over de vernieuwing van de RKSP. 
Naar zijn mening moest de partij zich openstellen voor niet-katholieken en 
moest zij omgedoopt worden tot Christelijk-Sociale Partij. De Jong liet 
doorschemeren wel voor De  Quays  opvattingen te voelen en noemde De  
Quays  naamkeuze 'een vondst'. Aansluitend hierop bezocht De Quay de in 
de nabijheid van De Jong wonende Stokman. Onder het genot van wijn en 
sigaar spraken zij over dezelfde zaken, waarbij zij volgens De Quay 'spoe-
dig overeenstemming' bereikten. Voor alle zekerheid stuurde De Quay 
Stokman enkele dagen later nog een brief, waarin hij erop aandrong dat de 
partij een nieuwe naam zou krijgen, zou worden opengesteld voor niet-
katholieken en afstand zou nemen van haar 'confessioneele grondslag' .' 

In de door Stokman opgestelde resolutie voor de partijraad werd inder-
daad gesteld dat de heropgerichte partij grondig zou worden vernieuwd. 
De partij zou beginsel- èn programpartij zijn, geen kerkelijk karakter heb-
ben, naar een gezamenlijk urgentieprogram met de NVB-partij streven en 
worden omgedoopt tot Katholieke Volkspartij (KVP). De resolutie werd 
met ruime steun aangenomen. Slechts een kleine groep katholieken kwam 
uiteindelijk in de in februari 1946 opgerichte Partij van de Arbeid (PvdA) 
terecht. Dit waren voornamelijk de katholieken die kritiek hadden op de 
functie van de katholieke ideologie. In de PvdA vormden zij een eigen 
Katholieke Werkgemeenschap (KWG). Vandaaruit zouden zij onophoude-
lijk het bestaansrecht van de KVP bestrijden met het argument dat de ka-
tholieke beginselen niet te vertalen waren in een uitgewerkte politieke leer. 
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4. De neothomistische KVP 
Al snel na de oprichting van de KVP bleek dat De Quay terecht wantrou-
wend was geweest. Ten aanzien van de personele vernieuwing moesten de 
vernieuwers zich tevreden stellen met het opnemen van een aantal katho-
lieke NVB 'ers als De Quay, Sassen en Wij ifels in het dagelijks bestuur van 
de partij. Van hen bleef slechts Sassen gedurende langere tijd in het bestuur 
(tot 1948). Ofschoon de leiding van de partij gedeeltelijk noodgedwongen 
veranderde omdat Goseling in 1941 in krijgsgevangenschap was overleden 
- een lot dat partijvoorzitter Verschuur in het laatste oorlogsjaar eveneens 
had getroffen - bleven traditionele denkers de partij beheersen. Zo kwam 
de leiding van de Tweede-Kamerfractie in de handen van Romme, die even-
als de tweede man in de fractie, Stokman, tot de overtuigde voorstanders 
van de katholieke eenheidspartij behoorde. 

Ook ten aanzien van de grondslag van de partij waren er in december 
1945 beloften gedaan: de KVP zou beginsel- èn programpartij worden. Dit 
betekende dat katholieken niet verplicht zouden zijn de KVP te steunen en 
dat niet-katholieken tot de partij zouden kunnen toetreden. In de praktijk 
kwam hiervan niets terecht. Toen in augustus 1946 Sassen voorstelde een 
niet-katholiek (een protestant uit ARP-kring) in het dagelijks bestuur van 
de KVP op te nemen, bleken hiertegen in het partijbestuur ernstige bezwa-
ren te bestaan. Besloten werd dat Stokman 'ter bevoegder plaatse' infor-
matie zou inwinnen.46  Voordat Stokman dat kon doen protesteerde De Bruijn 
bij De Jong, want dat was uiteraard de bedoelde plaats, tegen Sassens plan .47 
Ofschoon Stokman andere argumenten had dan De Bruijn - hij verweet 
hem 'dom geschrijf' - had ook hij bezwaren tegen het opnemen van een 
niet-katholiek in de partijtop. Het zou veel discussie opleveren, iets waar-
aan de partij, na de perikelen rond de heroprichting, bepaald geen behoefte 
had. Daarom stelde Stokman aan waarnemend partijvoorzitter P. Witteman 
en De Jong voor de zaak geen doorgang te laten vinden en er verder zo veel 
mogelijk over te zwijgen.48  Aldus geschiedde. 

Ook de episcopale bemoeienis met de politiek werd onverminderd voort-
gezet. Waren de gelovigen voor de oorlog al dikwijls opgeroepen de 'mach-
tige eenheidsorganisatie' (waarmee de RKSP werd bedoeld) te steunen, na 
de oorlog stelde het episcopaat zich nog explicieter achter de katholieke 
partij op.49  Stokman had echter, zoals gezegd, bezwaren tegen een recht-
streekse aanbeveling van de katholieke partij, omdat hij besefte dat juist de 
vermeende invloed van de bisschoppen in de RKSP veel weerstand had 
opgeroepen. Vanwege de gevoeligheid hiervan had hij tijdens de bezetting 
de bisschoppen voorgesteld geen politieke uitspraken te doen. De gelovi-
gen moesten zich volgens Stokman uit overtuiging en niet uit plicht aan-
sluiten bij de katholieke partij.50  Ook in een brief aan De Quay had Stok- 
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man dit standpunt ingenomen.51  Stokman baseerde zich hierbij, zoals Luykx 
terecht stelt, 'eerder op gelegenheidsoverwegingen dan op principiële gron-
den' 52  Hij was namelijk van mening dat de kerk in principe wel het recht 
had om politieke uitspraken te doen. Ronime dacht er niet anders over. Een 
eventuele kerkelijke uitspraak dienden de katholieken naar zijn mening van 
harte te aanvaarden, maar zij moesten er volgens hem eer in stellen zo te 
handelen, 'dat de kerkelijke overheid geen reden heeft, om in te grijpen' 

In zijn poging de twijfelaars te overtuigen van het vernieuwde karakter 
van de KVP wierp Stokman ook het zwijgen van het episcopaat in de strijd. 
Tijdens een partijbestuursvergadering van de RKSP in september 1945 
noemde hij in het bijzijn van enkele katholieke NVB'ers, onder wie De 
Quay, het feit dat het episcopaat zich met over de politiek had uitgesproken 
'zeer veel zeggend'.` Ook op de partijraad waar de RKSP werd omge-
doopt tot KVP noemde hij dit zwijgen betekenisvol.55  

Conform de adviezen van Hendrikx en Stokman hadden de bisschoppen 
zich na de bevrijding wel enkele keren uitgesproken over het belang van de 
katholieke organisaties op sociaal en cultureel terrein.` Dat deden zij ook 
in hun vastenbrief van 17 februari 1946. Romme en Stokman probeerden 
onafhankelijk van elkaar aan te tonen dat deze brief logischerwijs bete-
kende dat de bisschoppen van mening waren dat de katholieken ook op 
politiek gebied een eigen organisatie moesten hebben.57  In een brief aan 
een plaatselijk studiecentrum van het CSV betoogde Stokman dat uit de 
brief van de bisschoppen niet mocht worden afgeleid dat gelovigen ver-
plicht waren op de KVP te stemmen, maar evenmin dat zij de PvdA moch-
ten steunen. Hij waarschuwde dat katholieken die op basis van de vasten-
brief propaganda maakten voor de PvdA een meer expliciete uitspraak van 
de bisschoppen konden uitlokken.` In een brochure uit april 1946 stelde 
Stokman vast dat uit het vastenmandement van de bisschoppen kon wor-
den afgeleid dat zij de KVP het aangewezen middel vonden om de katho-
lieke belangen op politiek gebied te behartigen. De katholiek die een an-
dere mening had voer volgens Stokman 'niet op een kompas, maar op den 
stroom van zijn eigen inzichten'  .59  

Uiteindelijk brachten de bisschoppen toch een stemadvies uit, dat op de 
zondag voor de verkiezingen van mei 1946 van de kansel werd voorgele-
zen. Hierin werd betoogd dat de gelovigen: 

het zich tot plicht (moeten) rekenen slechts die personen te kiezen, 
waarvan zij met recht mogen verwachten, dat zij zich op het ter-
rein van wetgeving en bestuur zullen laten leiden door deze nor-
men, welker naleving naar Onze overtuiging in de gegeven situa-
tie het best gewaarborgd wordt door de Katholieke Volkspartij. 
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Volgens Bornewasser hadden de bisschoppen geen mening over de wense-
lijkheid van een stemadvies en heeft Stokman de bisschoppen 'overrom-
peld' met een voorstel hiervoor.60  Dit laatste lijkt enigszins overtrokken. 
Zeker is dat Stokman een ontwerp voor het stemadvies heeft geschreven. 
Begin april stuurde hij al een concept naar Romme, waarbij hij echter ver-
klaarde het liever niet gepubliceerd te zien.  61  In dit stuk was zorgvuldig de 
naam van de KVP vermeden. In de uiteindelijke tekst was de partij echter 
met naam en toenaam genoemd. Stokman was hierover allerminst tevre-
den. Direct na de publikatie van het stemadvies stuurde hij een brief naar 
het aartsbisdom, waarin hij voorstelde om 'nu de tekst van de verklaring 
inzake de verkiezingen  zóó  is uitgevallen, dat de K.V.P. met name genoemd 
is ( ... ) de Pastoors te laten weten, dat zij de verklaring zonder verder com-
mentaar moeten voorlezen'. Propaganda in de kerk achtte hij wel in de 
geest van de brief maar niet tactisch 'gezien de gevoeligheden juist ten 
aanzien van wat men noemt: de politiek op de preekstoel'.` Gezien de 
preoccupatie van Stokman met deze gevoeligheden kan worden geconclu-
deerd dat eerder Stokman dan het episcopaat overrompeld werd. 

Evenals Stokman verdedigde Romme de uitspraak van de bisschoppen, 
toen die eenmaal gedaan was. Naar zijn mening betekende de verklaring 
voor de gelovigen slechts 'de verdieping van het inzicht ( ... ) in de redelijk-
heid om onder de gegeven omstandigheden zich te verenigen op de lijst der 
Katholieke Volkspartij'. Verder werd volgens hem de katholiciteit van ge-
lovigen die niet voor de KVP kozen niet in twijfel getrokken maar moest 
iedere afgevaardigde wel de verklaring 'ingelijst op zijn werktafel zetten' 63  

De RKSP en de KVP leken dus als twee druppels water op elkaar. Het 
enige punt waarop er sprake was van wezenlijke vernieuwing was de 
coalitievorming. De KVP maakte geen geheim van haar voorkeur voor sa-
menwerking met de PvdA. Er werd zelfs een poging gedaan om voor de 
verkiezingen van 1946 een gezamenlijk urgentieprogram met de sociaal-
democraten op te stellen. Deze bleken hiertegen echter grote propagandi-
stische bezwaren te hebben. De KVP kon hierdoor doen alsof zij het geza-
menlijke program nastreefde  .64  Ondanks deze mislukking kwam de samen-
werking tussen de KVP en de PvdA na de verkiezingen van mei 1946 zon-
der veel problemen tot stand. Het rooms-rode kabinet stond onder leiding 
van  dc  katholieke vernieuwer L.J.M. Beel. 

De vraag waarom De Quay en anderen die de bedoeling hadden gehad de 
katholieke partij van binnenuit te vernieuwen de KVP niet verlieten is 
moeilijk te beantwoorden. Wellicht speelde de tevredenheid over de sa-
menwerking met de PvdA een rol. Die tevredenheid verklaart misschien 
ook waarom niemand bij de verkiezingen in 1948 de partijleiding herin- 
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nerde aan de in het rapport van de commissie-De Quay aangekondigde 
heroverweging ten aanzien van de electorale opstelling van de katholieken. 

5. De traditionele ideologie 
Ten aanzien van de ideologie veranderde er de eerste jaren na de oorlog 
evenmin veel. Dit blijkt onder andere uit de verkiezingsprogramma's van 
de partij. Hierin werd vastgehouden aan het bestaan van onveranderlijke 
normen, de rol van de kerk als onfeilbare interpretator hiervan, het 
exclusivisme en het einddoel van een katholieke maatschappij. Het ver-
kiezingsmanifest van de KVP uit 1948 begon bijvoorbeeld met de vol-
gende volzin: 

De katholiek weet - wat ook menig niet-katholiek beseft, dat in de 
beiaard van deze tijd alleen maar redding en vrede is te verkrijgen 
door vestiging van een nieuwe maatschappelijke orde, op de grond-
slag van de zedelijke nonnen, gelegen in de natuurlijke orde en in 
de Goddelijke Openbaring, gelijk deze door het Kerkelijk leer-
gezag worden verklaard .65 

Dergelijke formules werden in de publikaties van de KVP talloze malen 
herhaald. Het werkprogram voor de verkiezingen van 1952 opende bij-
voorbeeld als volgt: 

In het huidige tijdsgewricht moet met alle kracht worden gestreefd 
naar het naderbij brengen van een christelijke wereldorde waaron-
der is te verstaan: samenwerking tussen de volkeren en samen-
werking in het eigen volk op de grondslag van Christus' leer. 

In dit program werd voorts gesteld dat de KVP zich richtte op 'de Pause-
lijke brieven en toespraken, alsmede naar het Vastenmandement 1949' 66  

Dit mandement van de Nederlandse bisschoppen ging in op de praktische 
doelen die de katholieken zich moesten stellen. Er werd een pleidooi ge-
voerd voor onder andere sociale wetgeving, publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie en bezitsvorming.67  De daaropvolgende jaren waren dit de cen-
trale doelstellingen van de KVP. In 1956 werd de bovenstaande formule 
herhaald, waarbij aan de pauselijke brieven en het Vastenmandement van 
1949 nog het bisschoppelijk mandement van 1954 werd toegevoegd.68  

De officiële leer van de KVP blijkt het meest duidelijk uit het materiaal 
dat voor kadercursussen gebruikt werd. De eerste les van een cursus uit 
1953 handelde over de verhouding tussen godsdienst en politiek. Hierin 
werd betoogd dat de KVP zich baseerde op zedelijke nonnen met een 'ab- 



solute  waarde' en een 'volstrekte geldigheid' en dat deze normen moesten 
worden gezien als 'de uitdrukking (...) van Gods wil'. Deze goddelijke 
normen kon de mens op basis van alleen zijn rede slechts met moeite ach-
terhalen. Vervolgens staat er: 

Daarom heeft God in Zijn oneindige goedheid vele zedenwetten, 
die in de natuurlijke orde verankerd liggen, andermaal aan de mens-
heid bekend gemaakt en voorgehouden in de boeken der H. Schrift, 
geschreven onder ingeving van de H. Geest. ( ... ) Houden wij daar-
bij in het oog, dat de door Christus ingestelde Kerk de macht ont-
vangen heeft zowel de Goddelijke Openbaring als de natuurlijke 
zedenwet, onfeilbaar te verklaren, dan is het duidelijk dat een ka-
tholiek politicus zich in de politiek moet laten leiden door zijn 
katholieke levens- en wereldbeschouwing, gelijk deze door de 
Katholieke Kerk wordt verklaard en verkondigd. 69 

In het vervolg werd uitgelegd dat kennis van de zedelijke normen niet vol-
doende was, maar dat ze in het praktische leven verwezenlijkt moesten 
worden. De normen leverden geen pasklare oplossingen, maar gaven wel 
aan 'in welke richting de juiste verwezenlijking van deze beginselen in de 
practische politiek gezocht moe(s)t worden' 70  

De continuïteit tussen RKSP en KVP bleek ook uit het feit dat de partij 
aanvankelijk het uit 1936 stammende beginselprogram van de RKSP over-
nam. Eerst in 1951 werd een commissie ingesteld die dit program moest 
herschrijven. Deze kleine commissie voerde enige wijzigingen door maar 
handhaafde de oude grondslagformule: 

De KVP staat op de grondslag van de beginselen van de natuur-
lijke zedewet en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uit-
spraken van het Kerkelijke Leergezag aanvaardt.71  

Ook uit uitspraken van KVP-leiders is af te leiden dat zij vasthielden aan 
de neothomistische benadering van de politiek. Stokman, die in deze jaren 
als ideologische waakhond van de KVP functioneerde, schreef bijvoorbeeld 
naar aanleiding van het nieuwe beginselprogram dat de KVP hierin haar 
'eigen, katholieke visie op het leven van mens en gemeenschap' presen-
teerde. De beginselen waarop deze visie gebaseerd was moest de KVP naar 
zijn mening 

zoeken in en ontlenen aan de ordeningen Gods, die wij vinden in 
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de natuurlijke zedewet en de Openbaring. Beide vormen één on-
deelbaar geheel en beide worden door het Kerkelijk Leergezag 
verklaard en verkondigd.` 

Bij Romme was het niet anders. Hij hield vast aan de 'totaliteitsidee' dat de 
christen zich 'op elk levensgebied' moest laten leiden door zijn 'Christe-
lijke beginselen'. De naoorlogse periode beschouwde hij als de ideale ge-
legenheid om 'in de plaats van een verrotte en vermolmde ideologie, die 
ons de neutrale staat oplegde, de God erkennende staat aan de orde te stel-
len' en 'de waarheid' naar buiten te brengen. Het kerkelijk leergezag achtte 
hij daarbij onmisbaar. Zo vroeg hij zich af: 

Zouden wij, katholieken, om maar een enkel voorbeeld te noe-
men, zonder de encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo 
Anno de juiste politieke weg in de economisch-sociale sector van 
het leven gevonden hebben? 

Verder waarschuwde hij zijn geloofsgenoten 'de gestaag doorwerkende 
kracht van de waarheid onzer beginselen' niet te onderschatten. 73 

In de honderden artikelen die Romme als staatkundig hoofdredacteur van 
de Volkskrant schreef, zijn deze opvattingen in telkens andere formulerin-
gen terug te vinden. In zijn in 1953 verschenen brochure Katholieke poli-
tiek zette hij zijn standpunten nog eens op een rij. De KVP was niets anders 
dan de 'onmisbare verschijningsvorm van de ideologie, die wij hebben uit 
te dragen'. Het ging niet alleen 'om christelijke verzachting van een on-
christelijk bestel' maar 'om de bouw van een christelijk bestel (...) van de 
grond af aan'. De katholieke politiek sloot in zijn ogen aan bij 'de ware 
natuur van de mens, aan de zedelijke normen die in de natuur liggen veran-
kerd' Vele citaten kunnen dit beeld verder inkleuren. Wanneer men de 
eerste jaargangen van de partijbladen doorleest of partijbrochures inkijkt, 
treft men telkens dezelfde gedachten aan. De opmerking van B ornewasser 
dat in de eerste naoorlogse jaren het exclusieve karakter van de katholieke 
ideologie slechts spaarzaam naar voren werd gebracht lijkt dan ook niet 
juist.75  

6. Kritiek en reactie 
Ondanks deze ideologische eensgezindheid kreeg de KVP al snel na haar 
oprichting te maken met kritiek. Voor een deel was die vergelijkbaar met 
de vooroorlogse kritiek. Eén van de ontevredenen was opnieuw Veraart. In 
1952 sprak hij in zijn brochure Miserere van de katholieke staatkunde in 
Nederland over 'de waarlijk gigantische mislukking van de Katholieke Staat- 
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kunde in Nederland'. Na de oorlog had het volgens hem even de schijn 
gehad dat de KVP niet in de oude fouten zou vervallen, maar al snel wer- 
den volgens hem 'de formidabele grondslagen van de katholieke staatkunde 
van onze tijd, die geest en gemoed van de katholiek van onze tijd terstond 
aanspreken' opnieuw verwaarloosd. Volgens Veraart verzuimde de KVP 
de katholieke beginselen radicaal ten uitvoer te brengen. En dat terwijl de 
'Katholieke Staatkunde ( ... ) haar eigen katholieke Sociologie (heeft) van 
Sint Thomas af, over Leo XIII en  Pius XI'.  Daarin lag volgens Veraart 'de 
grote hervormingspolitiek, die ten bate van het gehele volk in onze tijd en 
voor onze omstandigheden wordt geëist'.` 

Veraart was ook na de oorlog een uitzondering. Omdat de progressieve 
katholieken die de KVP trouw waren gebleven veelal tevreden waren over 
de samenwerking met de PvdA, had de KVP in de eerste jaren na de oorlog 
weinig kritiek van links te verduren. Meer last ondervond zij van een con-
servatieve stroming, die bezwaren maakte tegen de samenwerking met de 
PvdA. In het bijzonder de sociaal-economische politiek en het beleid ten 
aanzien van Indonesië moesten het ontgelden. De conservatieve critici vrees-
den dat Nederland op den duur een collectivistische maatschappij zou wor-
den. In 1948 behaalde de Katholiek Nationale Partij (KNP), onder leiding 
van oud-minister van Koloniën  Welter,  met deze standpunten één zetel bij 
de Tweede-Kamerverkiezingen.77  

In deze rechtervleugel treffen wij ook F.J.F.M. Duynstee aan, de auteur 
van Het glazen huis. Opmerkelijk is dat Duynstee, intussen hoogleraar staats-
recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, zijn kritiek op de koers van 
de KVP koppelde aan een nuancering van de functie van de katholieke 
ideologie. Volgens Duynstee hield de KVP er te weinig rekening mee dat 
katholieken het in concrete kwesties niet altijd eens waren. De KVP diende 
naar zijn mening de diverse standpunten die in de katholieke gemeenschap 
leefden tot uiting te laten komen. Daarom pleitte hij in 1948 voor 'semi-
permanente actiegroepen met eigen leden en eigen candidaten pro en con-
tra een bepaald standpunt binnen de katholieke partij' 78  Evenals de katho-
lieken in de PvdA stelde Duynstee dus de functie van de katholieke ideolo-
gie ter discussie .79 

Dat de katholieken in deze rechtervleugel het minder nauw namen met 
de neothomistische leer bleek uit hun kritiek op concept-verkiezings-
programma dat Roimne in 1951 opstelde. Ineen brief aan Duynstee maakte 
oud-minister E. Sassen melding van een bespreking met Romme en partij-
voorzitter W.J. Andriessen over dit program. Sassen had hierin kritiek geuit 
op het sociaal-vooruitstrevende karakter van het program, waarop Romme 
enige wijzigingen had toegezegd. Sassen schreef vervolgens: 
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Er blijft dannog wel wat theologische en wijsgerige  rim-ram in-
staan, want daarvan kunnen de broeders nu eenmaal slechts moei-
lijk afstand doen. De desbetreffende 'ideologische' passages zul-
len echter gezuiverd worden. Zo zal alleen verwezen worden naar 
de richtlijnen, vervat in de Pauselijke brieven en toespraken en in 
het Vastenmandement 1949. De monopolisering van 'het sociaal 
program der Nederlandse Bisschoppen' verdwijnt hiermee.8° 

Toen bij de verkiezingen van 1952 de KVP drie zetels verloor achtte de 
partijleiding de tijd rijp voor een bevestiging van het eenheidskarakter van 
de KVP. Het CSV kreeg de opdracht hierover een rapport op te stellen." In 
haar rapport, dat in 1953 verscheen, werd vastgesteld dat de katholieken 
'een eigen, principiële visie op maatschappij en staat' hadden, die was ge-
baseerd op de beginselen, die 'God direct of indirect aan de mensheid heeft 
doen kennen'. Deze beginselen dienden 'als absoluut en onomstotelijk' te 
worden aanvaard. Het was de taak van de gelovigen de invloed van deze 
beginselen in de Nederlandse maatschappij te bevorderen. Het rapport ver-
zette zich tegen de neiging om 'de werkingssfeer der beginselen te beper-
ken'. Soms was de betekenis van de beginselen volgens het rapport 'evi-
dent', zoals bij zaken betreffende het gezin, de eigendom, arbeid en de 
vrijheid van de kerk, en soms was een 'lange redenering en een nauwkeu-
rige analyse' nodig om hun betekenis aan te tonen, zoals bij financiële of 
sociaal-economische kwesties. Ook daar speelden echter de beginselen een 
'belangrijke rol', want als 'vaststaande uitgangspunten' gaven zij via 'lo-
gische redenering ( ... ) leiding en richting aan onze oordeelvellingen en be-
hoeden zij ons voor dwaling'. Weliswaar was verschil van mening in con-
crete kwesties mogelijk, maar omdat de katholieke beginselen orde brach-
ten in het politieke denken en handelen was katholieke partijvorming toch 
geboden. De commissie concludeerde dan ook dat 

de katholieke staats- en maatschappijopvattingen in ons land ook 
thans op de meest doelmatige wijze worden ontwikkeld en tot gel-
ding worden gebracht door georganiseerd en direct invloed uit te 
oefenen op wetgeving en bestuur. Dit betekent: in de vorm van 
een politieke partij.82  

De commissie bestond uit bijna dertig personen, onder wie uiteraard Stok-
man. Voorzitter was de Tilburgse hoogleraar W.C.L. van der Grinten, die 
zich in 1945 aanvankelijk nog bij de NYB had aangesloten.83  Dat deze 
commissie het rapport unaniem uitbracht, geeft aan dat de neothomistische 
benadering van de politiek in de partij nog vrijwel onomstreden was. 
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Het rapport had niet het gewenste effect, aangezien KWG noch KNP 
zichzelf ophief. De situatie baarde ook de kerkelijke leiding steeds meer 
zorgen. Hoezeer kardinaal De Jong gepreoccupeerd was met de politieke 
eenheid van de katholieken bleek uit de rede die hij bij de herdenking van 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1953 vanaf 
zijn ziekbed hield: hij ging vrijwel uitsluitend in op de eenheid van de 
katholieken in Nederland. Het bewaren van de eenheid, nota bene 'op elk 
terrein van het maatschappelijk leven', noemde hij 'noodzakelijk en on-
misbaar' . Eigenlijk was het de bedoeling geweest dat het episcopaat in 
1953 een mandement over de maatschappelijke opstelling van de gelovi-
gen had uitgevaardigd. Vanwege interne onenigheid over de inhoud ervan 
- waarover later meer - was dit stuk echter niet tijdig gereed gekomen. 

Het uiteindelijk op 1 mei 1954 uitgevaardigde mandement behandelde 
onder de titel De katholiek in het openbare leven van deze tijd de houding 
die de katholiek in de maatschappij diende in te nemen. Evenals in het 
rapport van de commissie-Van der Grinten werd hier een klassiek stand-
punt ingenomen. Bezorgd werd geconstateerd dat velen verlangden naar 
'een meer persoonlijke beleving van onze leer'; het gevaar bestond immers 
dat men de 'waarde en de noodzaak van onze ( ... ) eenheid' uit het oog 
verloor. Centraal moest echter blijven staan dat het geloof heel het leven 
van de gelovige doordrong en dat ook op maatschappelijk gebied 'alle schei-
ding tussen godsdienst en leven ( ... ) verworpen' werd. Het verontrustte de 
bisschoppen dan ook ten zeerste dat er katholieken waren die zo van 
'doorbraakgedachten' waren vervuld, 'dat zij voor de eenheid der katholie-
ken weinig of geen oog meer lijken te hebben'. Zij riepen de gelovigen 
daarom op 'het grote goed der eenheid' in stand te houden en 'met eerbied 
en volgzaamheid' te werken in de richting die het 'door God gestelde ge-
zag' aangaf. Dit gold zowel voor het sociale als het politieke leven: het 
gehele openbare leven moest gekerstend worden.85  

In het mandement werd ook ingegaan op de kritiek op de functie van de 
katholieke ideologie. Er waren katholieken, zo constateerden de bisschop-
pen, die van mening waren dat het moeilijk viel in te zien dat de levensbe-
schouwing een rol speelde bij de beslissingen in economische aangelegen-
heden. Zij stelden echter dat ook bij het nemen van economische beslissin-
gen  dc  'zedelijke normen en beginselen in het geding' kwamen. Elders 
werd herhaald dat 'ook ten aanzien van het sociaal-economische handelen' 
het geloof zedelijke normen stelde en dat voor het te voeren politieke be-
leid de levensbeschouwing 'in belangrijke mate medebepalend' was.86  

De katholieke visie was volgens de bisschoppen de enige juiste: 'zonder 
de doorvoering van de christelijke beginselen (is) geen duurzame maat-
schappelijke orde ( ... ) mogelijk'. Om dit aan te tonen werd uit de eerste 



encycliek van  Pius  XII Summi Pontificatus (1939) geciteerd: 'Want Chris-
tus alleen is de enige "hoeksteen", waarop èn de burgerlijke maatschappij 
èn de enkeling veilig stand kunnen houden'. Er werd ook gerefereerd aan 
het einddoel: het ging om de 'opbouw van een christelijke maatschappij'. 
De ontwikkelingen in Nederland wezen er volgens de bisschoppen op dat 
dit doel steeds dichterbij kwam. Met name door de wet op de publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie (1950) stond men 'op de drempel ( ... ) van een 
nieuwe maatschappij': 'het grondplan is gereed; het begin van verwezen-
lijking is er'.87  

Het was de taak van de gelovigen hun 'krachten te bundelen ter door-
voering van een hervorming van de maatschappij'. Het beste middel hier-
toe was politieke eenheid. De bisschoppen wilden niet ontkennen dat er op 
detailpunten verschil van mening mogelijk was, maar onder de paragraaf 
'politieke eenheid' schreven zij: 

Bij alle respect, dat Wij hebben voor de eigen politieke menings-
vorming (...) blijven Wij u ( ... ) in het belang van ons volk, verma-
nen - gelijk Wij dat bij monde van de Kardinaal-Aartsbisschop 
reeds deden op het moment van de viering van het herstel der hiër-
archie - 'Blijft één!` 

De bisschoppen deden vervolgens een beroep op de trouw van de gelovi-
gen. Mondigheid was te waarderen, maar de leiding van de kerk moest 
vertrouwd worden. Men moest niet vooruitlopen op 'het oordeel van het 
door God gestelde gezag'. Aan het slot van het mandement werd verboden 
te luisteren naar de VARA en lid te worden van het Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen (NVV), op straffe van weigering van de sacramen-
ten. Ofschoon het lidmaatschap van de PvdA ten stelligste ontraden werd, 
verbonden de bisschoppen hieraan geen sancties, vanwege 'een bijzondere 
reserve ( ... ) tegenover het gebruik van de politieke vrijheid' 89  

Het mandement leek aanvankelijk haar uitwerking niet te missen. Dankzij 
een groots opgezette ledenwerfactie verdubbelde het ledental van de KVP 
bijna en kwam het in 1955 boven de 400.000 te liggen. De KNP sloot zich 
in 1955 bij de moederpartij aan.91  De meeste KWG-leden bleven echter de 
PvdA trouw. In 1956 behaalde de KVP drie zetels winst. Desondanks was 
het mandement, in Mannings veel geciteerde woorden, een 'ouderwetse 
poging tot synthese van een georganiseerd en gedecreteerd katholicisme, 
terwijl allerlei andere tekenen zichtbaar werden' 91  Deze tekenen betroffen 
vooral de ontwikkelingen binnen de katholieke kerk. 
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7. Kerkelijke veranderingen 
De katholieke kerk hield tot diep in de jaren vijftig vast aan de katholieke 
sociale leer. Deze bepaalde ook tijdens het pontificaat van  Pius  XII (1939-
1958) het kerkelijke denken over de verhouding tussen kerk en staat. Voor 
afwijkende opvattingen was eigenlijk geen plaats. Desondanks was er in 
het internationale katholicisme een lange traditie van verzet tegen het 
neothomistische denkpatroon en de daaraan gekoppelde maatschappelijke 
strategie. Al ten tijde van Leo XIII kwam dit verzet bijvoorbeeld in Frank-
rijk op. De aanhangers van het zogenaamde modernisme betwistten dat de 
kerk Gods normen objectief kon vaststellen en vroegen meer aandacht voor 
de persoonlijke geloofsbeleving. Het Vaticaan reageerde hard. Onder  Pius  
X (1903-1914) werd een tegenbeweging opgezet, het integralisme, die een 
agressieve 'modemistenjacht' organiseerde. In de encycliekPascendi (1907) 
werd de modernistische leer bestreden. Het integralisme was een succes: 
het Vaticaanse ideaal van een eenheidskerk rond een onveranderlijke ge-
loofsleer en een onfeilbaar leergezag werd in het interbellum benaderd. 
Over de gehele wereld hingen de katholieken een eenheidstheologie en een 
eenheidsfilosofie aan »92 

Ook na het verlopen van het modernisme rond de Eerste Wereldoorlog 
bleef er binnen de katholieke kerk verzet bestaan tegen het neothomisme. 
In zijn studie over de theologische ontwikkelingen in de negentiende en de 
twintigste eeuw geeft Schoof een opsomming van de vernieuwingspogingen 
die door met name Duitse en Franse katholieken zijn ondernomen  .93  Al deze 
vernieuwingsbewegingen pleitten ervoor dat de katholieke kerk haar pre-
tentje opgaf in het bezit van de waarheid te zijn. Op elke vernieuwings-
beweging reageerde de kerk met een tegenbeweging. De socioloog God-
dijn heeft voor deze gang van zaken een typologie van progressie en re-
gressie ontworpen .94 

Een zeer belangrijke vernieuwingsbeweging was de nouvelle théologie, 
die aan het eind van de jaren dertig in Frankrijk opkwam. De aanhangers 
van deze theologie vroegen meer ruimte voor de persoonlijke geloofs-
beleving. Zij achtten het onmogelijk de goddelijke normen voor eens en 
voor altijd vast te stellen en wilden daarom de waarde van het kerkelijk 
leergezag nuanceren. Na 1945 nam de invloed van de nouvelle théologie in 
Frankrijk toe. Tegelijkertijd werden filosofische stromingen als het exis-
tentialisme en de fenomenologie onder katholieken populair. Het grote ver-
schil tussen deze moderne filosofieën en het neothomisme was dat het laat-
ste leerde dat de mens tot kennis kon komen door uit te gaan van de 
openbaringsgegevens en de natuur van de mens, terwijl de moderne stro-
mingen uitsluitend wensten uit te gaan van de werkelijkheid zoals die op 
aarde werd aangetroffen. 
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De nouvelle théologie en de moderne filosofische stromingen werden 
door het Vaticaan bestreden inde encycliek Humani Generis uit 1950. Hierin 
richtte  Pius  XII zich tegen 'valse opvattingen, die de grondslagen van de 
katholieke leer dreigen te ondergraven'. Eén van de stellingen die volgens 
de encycliek moesten worden verworpen, was dat de realiteit was onder-
worpen aan een voortdurende evolutie, waardoor niets absoluut, zeker en 
onveranderlijk was. Het existentialisme werd met naam en toenaam bestre-
den, hetgeen ook gold voor het historisme, waaronder  Pius  XII de neiging 
verstond om uitsluitend stil te staan bij 'de wisselvallige gebeurtenissen 
van het menselijk leven'. Hierdoor zouden 'de grondslagen van iedere abso-
lute waarheid en wet ( ... ) zowel op het gebied van de philosophie als van 
het Christelijk dogma' omvergeworpen worden. Verder werden de gelovi-
gen nogmaals opgeroepen zich niet te onttrekken aan de leiding van het 
leergezag en vast te houden aan de scholastieke theologie.  Pius  XII ging 
ook in op katholieken die 'verhit door een onberaden irenisme' van me-
ning waren dat het rijk van Christus met meer effect kon worden verspreid 
als katholieken zich niet in eigen organisaties verenigden. Ondanks de goede 
bedoelingen van deze gelovigen zou het consequent doorvoeren van deze 
strategie op den duur leiden tot een minimalisering van de katholieke in-
vloed.` De Nederlandse Doorbraakkatholieken konden zich aangesproken 
voelen! 

Maar ook Humani Generis kon het tij niet keren. In de westerse wereld 
won het moderne theologische denken na 1950 steeds meer terrein. Toch 
veranderde de opstelling van het Vaticaan pas na de dood van  Pius  XII in 
1958. Zijn opvolger, Johannes XXIII, riep het Tweede Vaticaanse Concilie 
bijeen, dat tussen 1962 en 1965 zijn zittingen hield. Van de vele verande-
ringen in de katholieke kerk tijdens dit concilie is voor ons vooral van 
belang dat gebroken werd met de opvatting dat Gods normen objectief waren 
vast te stellen. Niet het bestaan van Gods normen werd ter discussie ge-
steld, maar de mogelijkheid deze voor eens en voor altijd te benoemen. 
Voortaan kreeg de gelovige meer ruimte om deze nonnen naar eigen gewe-
ten te interpreteren. Elk individu kon 'ontvanger van de bovennatuurlijke 
boodschap' zijn?' De 'historiciteit' en het dynamische karakter van de open-
baring, de afhankelijkheid van tijd, milieu en cultuur, werden benadrukt. 
De openbaringsgegevens waren voortaan voor herinterpretatie vatbaar. In 
de woorden van Bornewasser: 'de uniforme waarden en normen verloren 
snel hun vastheid. Pluriformiteit en individualiteit werden ijverig verde-
digde noties.'97  Men sprak niet meer van de katholieke opvattingen, maar 
van opvattingen van katholieken. Ook de functie van het leergezag als on-
feilbare interpretator van de zedelijke normen werd ter discussie gesteld. 
Alle gelovigen, leken en ambtsdragers, moesten gezamenlijk zoeken naar 

72 



hetgeen God van de mens vroeg. Doordat werd opgegeven dat de kerk 
objectief Gods normen kon achterhalen werd minder de nadruk gelegd op 
de gehoorzaamheid die de gelovigen aan het leergezag verschuldigd wa-
ren. Voortaan stond het geweten van de gelovige centraal. In dit opzicht is 
het Tweede Vaticaanse Concilie misschien wel de grootste waterscheiding 
in de gehele geschiedenis van de katholieke kerk. 

De katholieke sociale leer overleefde de conciliaire ontwikkelingen niet 
geheel. Met het opgeven van de pretentie dat de kerk Gods zedelijke nor-
men objectief kon vaststellen, werd ook het idee losgelaten dat uit die nor-
men een ideologie kon worden afgeleid.98  De kerk hield wel vast aan 'een' 
sociale leer, maar het rechtstreekse verband met de zedelijke normen en de 
universele toepasbaarheid ervan werden opgegeven. De kerkelijke autori-
teitsaanspraken inzake wereldse aangelegenheden werden hierdoor in sterke 
mate afgezwakt. Het ideaal van de christelijke staat onder indirecte con-
trole van de kerkelijke hiërarchie werd definitief opgegeven. Katholieken 
werden nog steeds opgeroepen zich actief op te stellen in de maatschappij, 
maar dat dienden zij voortaan niet meer te doen aan de hand van een door 
de kerk gesanctioneerde politieke leer, maar volgens aan het eigen geweten 
ontleende inzichten. Het geloof was nog slechts vanwege zijn inspirerende 
werking relevant voor de politiek. 

8. Nederland 
De naoorlogse ontwikkeling van het Nederlands katholicisme is een ge-
liefd onderwerp van wetenschappelijk onderzoek: tal van historici, socio-
logen en theologen uit binnen- en buitenland hebben hun licht erover laten 
schijnen.99  De oorzaak voor deze brede interesse moet gezocht worden in 
de extreme ontwikkeling van het Nederlandse katholicisme in dejaren vijftig 
en zestig: van de meest degelijke katholieken werden zij in korte tijd tot de 
meest 'wilde' katholieken ter wereld. Over de grote lijnen van deze ont-
wikkeling bestaat consensus. In de jaren vijftig deden de belangrijkste ver-
anderingen zich voor onder de intellectuelen, terwijl de consequentie 
daarvan, het ineenstorten van het katholieke organisatiepatroon, zich eerst 
in de loop van de jaren zestig manifesteerde. 

Een strijdpunt is of het begin van de veranderingen nu bij de katholieke 
intellectuelen of bij de bisschoppen moet worden gezocht. De Canadese 
Politicoloog  Coleman  beweert het laatste.'°° Het veranderende opinieklimaat 
binnen het Nederlandse episcopaat ziet hij als de belangrijkste oorzaak voor 
de veranderingen in de Nederlandse kerkprovincie. In het proefschrift van 
Simons en Winiceler, de meest systematische studie naar de naoorlogse 
veranderingen in katholiek Nederland, wordt echter aannemelijk gemaakt 
dat de katholieke intellectuelen de bisschoppen steeds één stap (lees: vijf 
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jaar) voor waren.10' Ook Bornewasser ziet de jaren vijftig als het tijdperk 
waarin de katholieke intellectuelen afstand namen van hun neothomistisehe 
idealen.102  Deze visie hoeft niet in strijd te zijn met die van  Coleman.  Zo-
wel de katholieke intellectuelen als de bisschoppen hebben de ontwikke-
ling van het Nederlandse katholicisme bepaald. Zonder de ontwikkeling 
onder de intellectuelen waren de opvattingen van de bisschoppen waar-
schijnlijk niet zo snel veranderd, terwijl zonder de vernieuwingsgezinde 
houding van de bisschoppen de veranderingen niet zo snel hadden kunnen 
doordringen. 

Over de duiding van de ontwikkelingen is de overeenstemming ook groot. 
Grosso modo kwamen de veranderingen in Nederland overeen met die in 
het internationale katholicisme - zij het dat deze veranderingen zich enige 
jaren eerder voordeden. De diverse auteurs hanteren bij de beschrijving 
van deze ontwikkelingen hun eigen terminologie. Zo spreken Simons en 
Winkeler, in navolging van Schreuder, over een ontwikkeling van 'volksker-
keljk denken' naar 'denominationeel denken' Onderdeel van het volks~  
kerkelijk denken is het denkpatroon, waarin de mogelijkheid de onveran-
derlijke normen te achterhalen en de gehoorzaamheid aan het kerkelijk leer-
gezag centraal staan, terwijl in het denorninationele denken dit eenheids-
ideaal is opgegeven.  Coleman  spreekt van een  'missionary'  strategie die 
wordt vervangen dooreen  'cultural-pastoral'  strategie.` 

Nederland liep in deze ontwikkeling aanvankelijk niet voorop. Waar in 
een land als Frankrijk het neothomisme nooit onomstreden was geweest, 
waren de Nederlandse katholieken tot de Tweede Wereldoorlog in de woor-
den van Schoof 'braaf ultramontaans' Zoals in het eerste hoofdstuk uit-
eengezet, was het neothomisme onder de Nederlandse katholieken sinds de 
jaren twintig vrijwel onomstreden, terwijl de gelovigen zich ook in de po-
litiek trouwe volgers van Rome toonden. De strijd tussen modernisme en 
integralisme is dan ook grotendeels aan Nederland voorbijgegaan. Pas na 
1950 openbaarden zich in Nederland op ruime schaal afwijkende opvattin-
gen. Met name de nouvelle théologie begon invloed te krijgen. Eén van de 
eerste uitingen daarvan was de in 1950 verschenen bundel Onrust in de 
zielzorg, waarin vooraanstaande katholieken hun onvrede uitspraken over 
de volgzame geloofsbeleving, waardoor de gelovigen niet voldoende wa-
ren opgewassen tegen ontkerstenende krachten in de samenleving. 

In de eerste helft van de jaren vijftig was het traditionele denken in de 
Nederlandse katholieke gemeenschap echter nog dominant. Dat bleek bij-
voorbeeld bij de opstelling van het eerder genoemde mandement. De mo-
derne en de traditionele stroming kwamen hierbij in conflict.'06  De 
modernen, die vooral afkomstig waren uit de Sint Willibrordvereniging, 
die de kerstening van Nederland ten doel had, en de Adelbertvereniging, 
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die de katholieke intellectuelen organiseerde, hadden aanvankelijk een do-
cument voor ogen waarin de nadruk werd gelegd op de waarde van de 
persoonlijke geloofsbeleving. Daarbij waren zij geïnspireerd door de Pa-
rijse kardinaal Suhard, die na de oorlog in enkele invloedrijke brieven de 
verspreiding van de nouvelle théologie had bevorderd. De traditionele stro-
ming, met name vertegenwoordigers hiervan uit het bisdom Roermond, 
wist hier echter een stokje voor te steken. De strijd tussen de beide stromin-
gen werd door de laatste gewonnen: het mandement was, zoals gezegd, een 
traditioneel document en probeerde in zekere zin dezelfde functie voor Ne-
derland te vervullen als die van Humani Gene ns voor het internationale 
katholicisme. 

De ondanks het mandement groeiende populariteit van het moderne den-
ken onder de Nederlandse katholieken riep zowel in Nederland als in Rome 
een reactie op. In 1955 werd vanuit Rome een 'strafexpeditie' naar Neder-
land gezonden die tot gevolg had dat een aantal moderne denkers werd 
gedwongen van werkkring te veranderen.  101  Zo kreeg een professor aan het 
groot-seminarie te Warmond, K. Steur, een doceerverbod, omdat hij zijn 
onderwijs niet inrichtte naar de klassieke neothomistische handboeken, maar 
zich liet beïnvloeden door de nouvelle théologie.Oi Een ander voorbeeld 
betreft de Nijmeegse psychiater Terruwe. In haar proefschrift uit 1949 had 
zij al verdachte standpunten ingenomen. Begin jaren vijftig werden haar 
therapeutische methoden ter discussie gesteld. Vanuit Rome werd een on-
derzoek ingesteld naar de 'Nijmeegse psychologie'. In 1956 werden haar 
opvattingen veroordeeld, terwijl haar leermeester, de redemptorist W. 
Duynstee, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit, naar Rome werd ver-
bannen.'°9  

De moderne stroming kon door dit soort maatregelen echter niet worden 
ingedamd. Drie jaar na de uitvaardiging van het mandement vond zij een 
andere uitlaatklep: een rapport van de Sint Willibrordvereniging. Onder de 
titel Openheid en geslotenheid van de katholieken in Nederland werd hierin 
ingegaan op de maatschappelijke opstelling van de katholieken. Hoewel 
elke breuk met het mandement werd vermeden, ging de teneur ervan lijn-
recht in tegen die van het bisschoppelijke document. De retorische vraag 
waarvan het rapport uitging luidde: 

past de wijze waarop de katholieken in ons land in institutionele 
vormen aanwezig zijn op maatschappelijk terrein, volledig bij de 
ware christelijke levenshouding in de huidige samenleving? 

Het antwoord was bijzonder voorzichtig opgesteld. Christelijke organisa-
ties werden bijvoorbeeld 'onmisbaar' genoemd voor de opbouw van een 
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christelijke maatschappij Maar in het vervolg van het rapport werden de 
remmen losgelaten. Het werd onduidelijk genoemd of de opbouw van de 
christelijke maatschappij 'altijd het best gediend (was) met specifiek ka-
tholieke organisaties'. De verzuiling werd zelfs 'een fataal verlopend pro-
ces' genoemd en iedere poging tot doorbreking ervan 'een weldaad voor 
ons volk'. Het rapport mondde uiteindelijk uit in een pleidooi voor 'een 
systematische toewending naar een grotere institutionele openheid' en 'een 
loslaten van het organisatorisch bijeenbrengen van de katholieken als overal 
geldend en uitsluitend beginsel'. Ook buiten de eigen organisaties moesten 
de gelovigen hun opdracht om 'het Evangelie in de wereld te verkondigen 
en de mensen bij Christus in te lijven' proberen te vervullen. Dit vereiste 
'een meer persoonlijke en gefundeerde geloofsbeleving van de katholieken 
(...) zodat zij minder behoefte aan bescherming' hadden. 

De openheid waarvoor het rapport pleitte was een andere dan die waartoe 
de kerk sinds Leo XIII opriep. Volgens het rapport betekende openheid 
'erkennen en aanvaarden van de ander'. Waarde openheid van de kerk was 
gebaseerd op de overtuiging dat katholieken over de waarheid beschikten, 
en dus die openheid feitelijk niet meer ten doel had dan het winnen van de 
andersdenkenden voor het eigen standpunt, werd in het rapport gesteld dat 
men niet 'de schijn (mag) wekken alleen maar met die ander te willen sa-
menwerken om bepaalde doeleinden te bereiken' 

Het rapport van de Sint Willibrordvereniging vertoonde een opvallende 
overeenkomst met een eerder dat jaar gepubliceerd essay De zin van het 
christelijk leven in de wereld. De auteur hiervan, de moraaltheoloog Al. 
van Rijen - die wij later nog zullen tegen komen -, benadrukte dat kennis 
van Gods normen een persoonlijke zaak was: 

De mens kent Gods wil door met zijn door het geloof verlichte 
verstand te luisteren naar het woord dat God hem toespreekt in 
zijn openbaring en zijn werk. 

Maar de gelovige moest volgens Van Rijen beseffen 'dat Gods licht en 
genade in hem niet tot ongehinderde vruchtbaarheid komt'. Daarom hechtte 
Van Rijen veel waarde aan de individuele geloofsbeleving. Het geloofsle-
ven moest zijns inziens 'het stempel dragen van een persoonlijk verkeer 
tussen mens en God'. Hieruit kon niet de conclusie worden getrokken dat 
de gelovige niet maatschappelijk actief moest zijn. Hij had de opdracht de 
wereld zo in te richten dat de mens ertoe uitgenodigd werd een christelijk 
leven te leiden. Het einddoel was een wereld met 'een gunstig milieu om er 
Godsgetrouw te leven'.` Volgens Van Rijen beschikten de katholieken 
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echter niet over een uitgewerkte maatschappijleer en kon de kerk slechts 
negatieve normen voor het profane leven geven.112  

Een andere vernieuwende theoloog in het Nederlands taalgebied was de 
Belgische dominicaan E. Schillebeeckx. In de jaren vijftig betoogde hij in 
diverse publikaties dat de mens slechts op een subjectieve manier tot ken-
ms van Gods wil kon komen. Volgens hem veranderde niet de waarheid, 
'maar de perspectieven van waaruit wij de waarheid benaderen'.` 

Zoals Simons en Winkeler concluderen waren de Nederlandse katholieke 
intellectuelen de kerkelijke leiding steeds én stap voor. Na 1960 namen 
ook de bisschoppen moderne standpunten in. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
brief die zij in 1960 schreven over De katholieke sociale organisaties in 
deze tijd. '4  Hierin werd betoogd dat de verantwoordelijkheid voor de ma-
nier waarop de katholieken zich organiseerden in eerste instantie lag 'bij 
de huidige leiders en wetenschappelijke denkers van het katholiek 
organisatieleven' 115 Ineen mondelinge toelichting verklaarde aartsbisschop 
B.J. Alfrink dat het allereerst de taak van de katholieke leken was om in 
onderling overleg de beste organisatievormen te zoeken: 'dit zijn uw eigen 
aangelegenheden, ten aanzien waarvan meningsverschillen mogelijk zijn'.` 

Na 1960 volgden dergelijke uitspraken elkaar in hoog tempo op. Zo ver-
klaarde bisschop W. Bekkers van Den Bosch in 1963 dat het gebruik van 
voorbehoedmiddelen uiteindelijk een zaak was van het eigen geweten van 
de gelovigen. Van symbolische waarde was de verklaring die de bisschop-
pen in 1965 uitgaven waarin zij het in het mandement van 1954 opgelegde 
verbod op het lidmaatschap van het NVV introkken. Vanwege de sterk ge-
groeide persoonlijke beleving van het geloof konden de gelovigen volgens 
de bisschoppen een meer open houding aannemen tegenover andersden-
kenden.117  Een soortgelijke uitspraak deed bisschop Bluyssen in 1969 bij 
de opheffingsvergadering van de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA. 
Naar zijn zeggen erkenden de bisschoppen 'het volledig vrije recht (...) van 
politieke keuze' 118 

9. Een zoekende KVP 
Tot het midden van de jaren vijftig werd de neothomistische benadering 
van de politiek in de KVP nauwelijks ter discussie gesteld. In de loop van 
de jaren vijftig kwam daar verandering in. Dit bleek aanvankelijk doordat 
steeds minder gebruik werd gemaakt van termen als waarheid, natuurrecht 
of zedelijke normen. Dit is bijvoorbeeld aan de verkiezingsprogramma's af 
te leiden. Zoals gezegd was het programma van 1956 nog in traditionele 
bewoordingen opgesteld. In oktober 1958 werd een commissie ingesteld 
die een nieuw programma voor de verkiezingen van 1960 moest opstellen. 
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De commissie was zwaar bezet. Naast Romme en Stokman maakten onder 
anderen partijvoorzitter H. van Doorn en partijsecretaris L.A.H. Albering 
er deel van uit. Het was de bedoeling een geheel nieuw program op te stel-
len en niet slechts een enigszins aangepaste kopie van het vorige te maken, 
zoals voordien gebruikelijk was. Doordat echter twee maanden later het 
kabinet ten val kwam, kon dit ambitieuze plan niet worden uitgevoerd; 
binnen enkele weken moest het program ter tafel liggen. Op basis van het 
program van 1956 en door het jonge Kamerlid W.K.N. Schmelzer opge-
stelde richtlijnen werd een nieuw verkiezingsmanifest opgesteld. De tradi-
tionele formules over de in de natuurwet verankerde zedelijke normen en 
de opbouw van een christelijke wereldorde kwamen er niet in voor. Het 
ademde een pragmatische en ondogmatische geest. Volgens één van de 
weinige zinnen met een ideologische lading had de KVP 'vanuit haar chris-
telijke beginselen vooral zorg voor de zwaksten'.119  

Dit program was een uiting van een nieuwe benaderingswijze die snel 
aan populariteit won. Personen die zich in het begin van de jaren vijftig 
nog baseerden op het neothomisme namen na 1956 daarvan afstand. Romme 
is hiervan een voorbeeld. Ofschoon de katholieke leider tot op hoge leeftijd 
bleef geloven in de katholieke sociale denkbeelden is er in de jaren vijftig 
toch een ontwikkeling te constateren. Inhoudelijk hield Romme groten-
deels vast aan de katholieke ideologie, maar zijn visie op de status en de 
functie ervan veranderde. Waar Romme in de eerste jaren na de oorlog de 
nadruk legde op de universele toepasbaarheid van de katholieke sociale 
leer, uitte hij vanaf 1950 regelmatig twijfel daaraan. In 1947 onderscheidde 
hij bijvoorbeeld nog vol zelfvertrouwen naast de ideologieën van de Sov-
jet-Unie (het communisme) en de Verenigde Staten (het kapitalisme) een 
derde ideologie: de katholieke sociale leer, 'die opbouwt op de natuur van 
de mens en haar richtlijnen vindt in de absolute zedelijke normen, welke 
wij kennen uit het natuurrecht en de Goddelijke Openbaring'. In 1950 stelde 
hij echter dat de katholieken geen 'meeslepende internationale visie' had-
den, maar slechts een nationale. Deze visie was gericht op een beperkt doel: 
het opbouwen van een christelijke orde in 'het dagelijkse werkleven van de 

120 Het einddoel van een christelijke maatschappij verdween ge-
leidelijk achter de horizon. 

In de loop van de jaren vijftig nam de twijfel aan de praktische bruik-
baarheid van de katholieke ideologie bij Romme toe. Zo erkende hij in 
1951 dat het moeilijk was een verband tussen de zedenwet en de economie 
te leggen. Niet alles op economisch gebied was volgens hem terug te voe-
ren op de zedelijke beginselen, ofschoon hij korte tijd later betoogde dat 
dat voor 'het overgrote deel' wel gold. Waaraan het de katholieken echter 
ontbrak was 'het precies weten' hoe de ideale samenleving eruit zag. De 
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katholieken wisten wel 'de richting' waarin de maatschappij zich moest 
ontwikkelen, maar niet 'de inrichting' ervan.121  

Ook de bovenmenselijke status van de katholieke ideologie trok Romme 
in de loop van de jaren vijftig op voorzichtige wijze in twijfel. Kwamen 
termen als 'waarheid', 'absolute christelijke zedenwet' en 'goddelijke open-
baring' aanvankelijk in zijn artikelen veelvuldig voor, in de tweede helft 
van de jaren vijftig verdwenen deze begrippen uit zijn vocabulaire. Deson-
danks hield hij zoals gezegd wel vast aan de inhoud van de katholieke so-
ciale leer. Zo betoogde hij bij het verschijnen van de encycliek Mater et 
Magistra van Johannes XXIII in 1961 dat dit document liet zien dat aan de 
hand van de sociale leer van de kerk de problemen in de Nederlandse maat-
schappij konden worden opgelost.122  

Een andere ideoloog die in de jaren vijftig begon te twijfelen aan de 
bruikbaarheid van de katholieke sociale leer was Duynstee. Als politiek 
commentator in De Gelderlander en De Maasbode bemoeide de Nijmeegse 
hoogleraar staatsrecht zich veelvuldig met de ontwikkelingen in de KVP, 
zonder een formele positie in de partij in te nemen. De partijleiding zag 
hem voornamelijk als een onruststoker. Omdat Duynstee in het voorafgaande 
naar voren kwam als één van de meest zuivere verwoorders van het 
neothomistische standpunt, is het niettemin interessant zijn ontwikkeling 
te volgen. 

Ook bij Duynstee richtte de twijfel zich in eerste instantie op de toepas-
baarheid van de katholieke leer. Vanaf het midden van de jaren vijftig was 
hij gefascineerd door de verzakelijking van de politiek. Hiermee bedoelde 
hij dat de politiek steeds vaker werd bepaald door een objectieve inschatting 
van de mogelijkheden en steeds minder door ideologische overwegingen. 
Volgens hem was het verband tussen de katholieke leer en de concrete po-
litiek vaak 'aanvechtbaar of zoek'. Deze verzakelijking zag Duynstee aan-
vankelijk als een uitdaging. De oplossing voor het probleem van 'de vorm-
geving aan de katholieke maatschappijleer in ( ... ) de praktijk van de poli-
tiek' zocht hij in eerste instantie in 'sterker handhaving der traditionele 
grondbegrippen'. Hij meende dat 'de tere plek' van de katholieke politiek 
niet lag 'in de principiële juistheid van de maatstaven' maar 'in de reële 
mogelijkheid deze maatstaven te belichamen in de levenskrachten der maat-
schappij'. "' Door deze twijfel veranderde in de jaren vijftig geleidelijk de 
toon van de artikelen die Duynstee schreef. Opvallend is echter dat hij de 
bestaansgrond van de katholieke partij niet expliciet ter discussie stelde. 

Omdat Romme en Duynstee niet de enigen waren die twijfelden aan de 
bruikbaarheid van de katholieke ideologie, was zowel in het rapport van de 
commissie-Van der Grinten als in het bisschoppelijk mandement een op- 
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roep gedaan om tot de opstelling van een breed katholiek sociaal program 
te komen, waarmee de KVP in de praktijk zou kunnen werken.  124  Van dit 
program verwachtte iemand als Duynstee dan ook veel.'25  

In 1954 werd een begin gemaakt met een dergelijk program. Het duurde 
nog zes jaar voordat in 1960 het eerste deel van Welvaart, welzijn en geluk. 
Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving verscheen. In de 
daaropvolgende jaren volgden nog vijf delen, waarmee het program in ie-
der geval aan de kwalificatie 'breed' voldeed. Welvaart, welzijn en geluk 
beantwoordde echter niet aan de oorspronkelijke bedoeling. Dat blijkt uit 
het feit dat in de inleiding werd gesteld dat het slechts de bedoeling was 
'een christelijke visie te ontwikkelen op de samenleving', maar dat het werk 
niet de pretentie had 'de' katholieke opvatting te verwoorden. 126 

In het 125 pagina's tellend essay van de Belgische dominicaan J.H. Wal-
grave, waarmee het werk begon, werd deze bescheiden pretentie verder 
onderbouwd. Zoals zoveel katholieke vernieuwers nam Walgrave in het 
begin van zijn verhaal enkele traditionele zinnen op. De katholieken had-
den bijvoorbeeld een eigen christelijke visie op de mens en maatschappij, 
die 'objectief' gevonden kon worden in de bijbel en in 'de levende geloofs-
traditie, geleid door het kerkelijk leergezag'. Na deze captatio benevolentiae 
begon Walgrave zijn betoog. Hierin stelde hij dat uit de christelijke normen 
geen politieke leer was af te leiden. De openbaring leidde volgens hem niet 
tot 'een uitgewerkte leer over de mens en zijn aardse bestaan'. Volgens 
Walgrave lag een 'theoretische en praktische leer over de innerlijke orde-
ning van het aardse bestaan ( ... ) buiten het perspectief van de openbaring'. 
Het was daarom verkeerd 'de praktische raadgevingen betreffende de 
binnenwereldse gedragingen van de christenen uit het Nieuwe Testament 
bijeen te verzamelen en er een specifiek christelijke leer met blijvende uni-
versele geldigheid van te maken'. Daarnaast nuanceerde Walgrave ook de 
waarde van het kerkelijk leergezag. De kerkelijke documenten leverden 
zijns inziens geen doctrine die boven alle kritiek verheven was. Deze leer 
was historisch, dus: niet onveranderlijk. Omdat de katholieke visie volgens 
Walgrave het resultaat was van 'autonoom menselijk denken', wees hij het 
bestaan van een sociale leer van de kerk af. In plaats daarvan sprak Wal-
grave over de 'christelijke levensvisie'. Kern daarvan was dat de mens on-
aantastbare waarde had en geroepen was om met andere personen 'één 
lichaam van liefde te vormen'. Deze visie leverde drie 'ethische zedelijke 
imperatieven' op, die de christen bij zijn politieke activiteiten in ogenschouw 
moest nemen: solidariteit, subsidiariteit en verdraagzaamheid. Hierbij stond 
de gelovigen niets in de weg om met socialisten of humanisten samen te 
werken. 127 

Deze inleiding zette de toon van Welvaart, welzijn en geluk: de overige 
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delen waren zakelijk van aard. Termen als waarheid of zedenwet werden 
niet gehanteerd. Het werk schoot zijn oorspronkelijke doel dan ook voor-
bij. Waar het bedoeld was als program dat de universele functie van de 
katholieke leer zou aantonen en dat gedurende jaren de leidraad zou vor-
men voor het politieke handelen van de Nederlandse katholieken, was het 
werk zelf een uiting van de twijfel aan de toepasbaarheid van de katholieke 
sociale leer. 

Ook door politieke ontwikkelingen kwam in de jaren vijftig de katholieke 
ideologie onder vuur te liggen. Eén van de belangrijkste aanleidingen daar-
voor was de mislukking van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
(PB O).128  Decennialang, en vooral na Quadragesimo Anno, was deze orga-
nisatievorm, waarbij uitgegaan werd van de gedachte dat werkgevers en 
werknemers gezamenlijk de leiding over de bedrijven moesten uitoefenen, 
als een concreet te realiseren ideaal beschouwd. Na de oorlog maakten de 
katholieken van hun politieke machtspositie gebruik om de PBO een wet-
telijke basis te verschaffen. In 1950 werd met steun van onder andere de 
PvdA een wet op de PBO aangenomen. Bij de kabinetsformatie van 1952 
wist de KVP zelfs een aparte minister hiervoor te bedingen, vakbondslei-
der De Bruijn. Zijn ministerschap werd echter geen succes. Weliswaar wist 
hij in een aantal bedrijfstakken tot PBO's te komen, maar met name de 
grote industrieën maakten geen gebruik van de wettelijke mogelijkheden. 
Bij de kabinetsformatie van 1956 werd daarom nog slechts een staatssecre-
taris voor de PBO aangesteld. Waar De Bruijn pleitte voor een verplichte 
invoering van de PBO, moest volgens de nieuwe bewindsman (Schmelzer) 
de vrijwilligheid centraal staan.  129  Mede hierdoor stierf de PBO na 1956 
een zachte dood. 

De mislukking van het paradepaardje van de katholieke sociale leer deed 
de twijfel aan de functie ervan toenemen. Steeds duidelijker werd dat de 
werkelijkheid zich niet liet vormen naar theoretische gedachtenconstructies, 
ook al waren die rechtstreeks afgeleid uit het natuurrecht en in pauselijke 
encyclieken voorgeschreven. 

Niet alle KVP'ers namen even gemakkelijk afstand van de traditionele be-
nadering van de politiek. Iemand die daar moeite mee had was W. de Kort, 
die in 1961 Romme was opgevolgd als fractievoorzitter in de Tweede Ka-
mer. Dit bleek bijvoorbeeld uit de inleiding die De Kort schreef voor het 
verkiezingsprogram van 1963, De wereld van morgen. Hierin waren nogal 
wat traditionele formuleringen terug te vinden. Zo hield De Kort vol dat de 
KVP een politiek nastreefde 'die voortvloeit uit maatschappelijke en staat-
kundige beginselen, waaraan de christelijke levens- en wereldbeschouwing 
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ten grondslag ligt'. Hij zag bovendien een wezenlijke rol voor de kerk weg-
gelegd: volgens De Kort aanvaardde de KVP 'de voorlichting door de Kerk-
verstrekt over deze maatschappelijke en staatkundige beginselen' .  110  

M. Klompé, die in 1956 namens de KVP de eerste Nederlandse vrouwe-
lijke minister was geworden, had bij de voorbereidingen van De wereld 
van morgen het oude program uit 1956 scherp bekritiseerd. Termen als 
christelijke wereldorde en sociale leer van de kerk achtte zij niet meer te 
handhaven, waarbij zij verwees naar 'recente theologische en filosofische 
ontwikkelingen'. Van een sociale leer van de kerk wilde zij niet spreken, 
omdat de maatschappij-ordening 'een cultuurschepping van de mens' was. 
Christenen en andersdenkenden moesten in haar optiek gezamenlijk wer-
ken aan de opbouw van een betere wereld. Bovendien achtte zij het niet 
verstandig om encyclieken en mandementen op te voeren.13' 

Uit de kritiek van Klompé kan worden afgeleid dat de ontwikkelingen in 
de KVP snel waren gegaan. De formuleringen uit 1956 waren voor vrijwel 
niemand meer aanvaardbaar. Na 1960 leek de neothomistische benadering 
van de politiek niet meer te worden aangehangen. Omdat een nieuwe ideo-
logie met direct voorhanden was, kwam de KVP in een identiteitscrisis 
terecht. 

10. De christen-democratische KVP en alternatieven 
Na het wegvallen van de neothonnstische zekerheden zochten velen naar 
een nieuwe bestaansgrond voor de KVP. Eén van hen was Duynstee. On-
danks zijn kritiek op de KVP was hij de partij trouw gebleven. Deze trouw 
was echter niet principieel gefundeerd. Dat bleek toen Duynstee begin 1962 
de partij verliet uit onvrede met de Nieuw Guinea-politiek. Hierna had hij 
jarenlang geen goed woord meer over voor de partij. Zijn kritiek kwam 
echter niet alleen voort uit rancune. Al voor 1962 twijfelde hij aan de 
bestaansgrond van de KVP. Na zijn breuk met de partij formuleerde hij zijn 
kritiek echter zonder terughoudendheid: christelijke partijvorming achtte 
hij in het algemeen een achterhaald verschijnsel. 

Kort na zijn vertrek uit de KVP voerde Duynstee al een pleidooi voor 
opheffing van de partij.'32  Zijn belangrijkste argument: iedereen maakte 
tegenwoordig zijn eigen politieke keuze. In de loop van de jaren zestig 
werd hij steeds feller in zijn afwijzing van de christelijke politiek. Volgens 
hem was het 'niet langer recht duidelijk welke visie vanuit de godsdienst 
en de moraal voortvloeit in de staatkunde" en diende 'de betekenis van 
Openbaring en leergezag' niet langer in een politieke partij tot uitdrukking 
te komen. In een partijprogram hoorde naar zijn mening ook een 'vage ver-
wijzing naar een "christelijke opvatting" niet thuis. Het gevaar bestond 
daardoor, meende hij, dat men 'om louter opportunistische redenen met de 
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term "christelijk" blijft werken, zonder dat deze term op politiek niveau 
enigermate vaste inhoud dekt'. De voorstanders van een christelijke grond-
slag waren volgens hem niet bij machte 'hieraan een èn theologische èn 
politiek benodigde inhoud te geven' 134  Omdat de katholieke staatsleer was 
verouderd, zag Duynstee ook niets in een interconfessionele partij.` De 
conclusie dat de christelijke partijen zich dienden terug te trekken van 'schier 
alle principiële standpunten uit het verleden' noemde hij 'een teleurstelling 
voor de meeste dergenen, die vóór de jaren vijftig gevormd waren' 136  Men 
moest erkennen 'dat bij de huidige stand van de christelijke theologie, noch 
het katholicisme, noch het protestantisme onderscheidende betekenis heeft 
voor de beginselen der politiek' 137  In twintig jaar was Duynstee dus ver 
van (het glazen) huis geraakt. 

In zijn scherpe afwijzing van de confessionele partij was Duynstee een 
uitzondering. Velen waren van mening dat christelijke partijvorming ook 
na het wegvallen van de neothomistische pretenties nog legitiem en zelfs 
wenselijk was. In de tweede helft van de jaren vijftig groeide geleidelijk in 
de partij een nieuwe consensus. Volgens deze nieuwe benadering van de 
politiek kon uit het geloof niet rechtstreeks een ideologie worden afgeleid, 
maar kon het wel dienstdoen als inspiratiebron bij het ontwikkelen van een 
politieke visie. Het grote verschil met voorheen was dat deze visie werd 
gezien als een menselijk maaksel, dat volmaakt noch onveranderlijk was. 
Deze staatsleer mocht dan ook niet langer de christelijke ideologie of de 
katholieke sociale leer worden genoemd. Bovendien werd aan deze leer 
niet langer een universele toepasbaarheid toegeschreven. Een gevolg van 
deze ontwikkeling was dat het ondersteunen van de katholieke partij niet 
langer als een geloofsplicht werd gezien. Ofschoon velen wilden vasthou-
den aan christelijke partijvorming, werd erkend dat gelovigen tot een an-
dere partijkeuze konden komen. Ook het exclusivisme werd opgegeven. 
De katholieke visie werd niet langer als de enige juiste beschouwd: opvat-
tingen van niet-gelovigen waren niet per definitie slechter. Ook het ideaal 
van een christelijke wereldorde werd opgegeven. 

Voor het denken over partij vorming had dit alles grote gevolgen. Christe-
lijke partijvorming werd niet langer gezien als objectief het beste middel 
om de eigen visie te verwezenlijken, maar slechts als een legitieme keuze. 
De christelijke partij moest volgens de nieuwe benadering per definitie een 
programpartij zijn: dit betekende dat de partij steun moest verwerven op 
basis van haar program en niet op basis van haar uitgangspunten. Een ver-
wijzing naar de katholieke sociale leer volstond dus niet meer. Dit bete-
kende dat het karakter van de partij voortaan vooral bepaald zou worden 
door haar program. Op basis daarvan diende de partij zich te richten tot alle 
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Nederlanders, ongeacht hun geloofsovertuiging. 
Door deze ontwikkeling ging de KVP veel lijken op christen-democrati-

sche partijen als de Belgische Christelijke Volkspartij, de Duitse Christliche  
Demokratische Union  of de Italiaanse Democrazia Cristiana. Het karakter 
van deze partijen werd namelijk door drie kenmerken bepaald. Zij baseer-
den zich op een algemeen-christelijke inspiratie - hetgeen wil zeggen dat 
zij niet uitgingen van een rechtstreeks verband tussen geloof en politiek 
zij stonden open voor christenen èn niet-christenen, en hun programmati-
sche koers werd bepaald door een streven naar synthese; zij waren partijen 
van het midden.` De KVP kreeg in de tweede helft van de jaren vijftig dan 
ook een christen-democratisch karakter. 139 

De vervanging van het neothomisme door de christen-democratische bena-
dering vond rond 1960 op een vrijwel geruisloze manier plaats. Van 
kanalisering van de kant van de partijleiding was aanvankelijk geen sprake. 
Er ontstond pas beroering in de partij toen er zich een serieus alternatief 
aandiende. Geestelijk voorman hiervan was de jonge jurist  SW.  Couwen-
berg. Couwenberg, die nog had meegewerkt aan Welvaart, welzijn en ge-
luk, was aanvankelijk een enthousiast voorstander van christen-democrati-
sche partijvorming geweest. In zijn in 1959 verschenen boek De strijd tus-
sen progressiviteit en conservatisme voerde hij daar een pleidooi voor. Dat 
deed hij onder invloed van Maritain. Couwenberg verklaarde te streven 
naar niets minder dan de 'kerstening van de moderne wereld': 

Op de hedendaagse christenheid rust ( ... ) de enorme taak en ver-
antwoordelijkheid het moderne cultuurpatroon en de humanisti-
sche ideeën, die eraan ten grondslag liggen, te kerstenen, dat wil 
zeggen te zuiveren van de fundamentele dwalingen, te midden 
waarvan zij zijn ontstaan. 

De gelovigen moesten zijns inziens streven naar een 'nieuwe christelijke-
humanistische beschaving'. Het ging er om 'alles, wat waardevol is in deze 
humanistische menskunde, te integreren in een nieuwe christelijke anthro-
pologie, welke door en door christelijk is'. Couwenberg zag het christen-
dom als de enige mogelijkheid om de wereld vooruit te helpen: 'de voor-
uitgang in menselijkheid en liefde is slechts gewaarborgd, als zij wordt 
nagestreefd op basis van een consequent en resoluut beleefd Christendom' ."° 

In het begin van de jaren zestig nam Couwenberg afstand van zijn chris-
ten-democratischesympathieën. Met name vanwege zijn teleurstelling over 
de weigering van de ARP en de CHU om samen met de KVP een christen-
democratische partij te vormen - waarop in deel  II  uitgebreid zal worden 
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teruggekomen - pleitte hij aanvankelijk nog voor zelfstandige omvorming 
van de KVP tot een christen-democratische partij.` Toen de partijleiding 
hiertoe niet bereid bleek, radicaliseerde Couwenberg. In 1963 nam hij in 
een tweetal artikelen in algemene zin afstand van christelijke partijvorming. 
Omdat het naar zijn mening onmogelijk was uit het geloof een politiek 
program te ontwikkelen, achtte hij het noodzakelijk 'om resoluut te breken 
met iedere vorm van confessionele en christelijke politiek' •142  De nieuwe 
partij die Couwenberg voor ogen stond, diende zich niet louter te baseren 
op waarden die afkomstig waren uit het christendom, maar tevens op hu-
manistische waarden, zoals die bijvoorbeeld in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens waren vastgelegd. Waar de christen-democra-
ten dus wilden vasthouden aan het exclusieve karakter van de christelijke 
inspiratie, streefde Couwenberg naar een partij die zich zowel op christe-
lijke als op humanistische waarden baseerde. Zijn benadering kan dan ook 
'christen-humanistisch' worden genoemd. 

De voorstanders van een christen-democratische en een christen-huma-
nistische KVP stonden dicht bij elkaar. Zo waren zij het erover eens dat er 
geen rechtstreeks verband mogelijk was tussen geloof en politiek. Dit bete-
kende dat de partij een programpartij moest worden: het politieke program, 
en niet het uitgangspunt, zou het bindmiddel van de partij moeten zijn. 
Gelovigen waren vrij de partij al dan niet te steunen en bovendien waren 
ook niet-gelovigen welkom in de partij. Beide stromingen waren het er ook 
over eens dat het geloof een belangrijke inspiratiebron voor de politiek 
was. Het enige verschil was, dat de christen-democraten het geloof als een 
unieke inspiratiebron zagen en de christen-humanisten niet. 

De christen-humanistische benadering stuitte op grote weerstand in de KVP. 
Eén van de eersten die in verzet kwamen was K.J.  Hahn,  een christen-
democraat van het eerste uur. In 1963 verdedigde hij in het maandblad van 
de KVP, Katholiek Staatkundig Maandschrift, het standpunt dat de christe-
lijke levensbeschouwing als exclusieve grondslag van een politieke partij 
kon dienstdoen. Volgens hem hadden de christenen een eigen 'visie op de 
mens, op het gezin, op de gemeenschap, op de cultuur, op de maatschappij 
in haar geheel'. Juist in een tijd waarin de kerk een veranderingsproces 
onderging was er zijns inziens behoefte aan een politieke beweging die 
uitging van 'een transcendentale geestelijke orde van waarden en beginse-
len die niet door mensen opgesteld zijn, en die niet door mensen veranderd 
kunnen worden' 143 

De christen-humanisten, die zich in 1963 hadden verenigd in de zoge-
naamde groep-Utrecht  144, voelden zich door Hahns artikel uitgedaagd. En 
van hen, W.J.G.M. Gielen, leverde in een reactie scherpe kritiek. Hij be- 



twistte het bestaan van een christelijke politieke visie. Religieuze inspira-
tie kon zijns inziens slechts de achtergrond van een politieke leer vormen 
Bovendien verweet hij  Hahn  niet uitdrukkelijk te hebben vermeld Wat hij 
onder de christelijke levensbeschouwing verstond. Volgens hem viel er met 
het begrip natuurwet in de politiek niet meer te werken en moest men uit-
gaan van het 'wezenlijke onderscheid tussen geloof en politiek'. Voor het 
ontwerpen van een politiek program diende men naast religieuze inspiratie 
ook een beroep te doen op bijvoorbeeld juridische en economische inzich-
ten. Hij achtte het dan ook onmogelijk bepaalde standpunten christelijk of 
katholiek te noemen. 145 

In zijn weerwoord maakte  Hahn  duidelijk dat ook hij niet terug wilde 
naar 'de Nederlandse verhoudingen van 10 jaar geleden', maar dat hij wel 
wilde vasthouden aan een ideologisch fundament. Er was volgens hem be-
hoefte aan 'verdieping van ons politiek besef' en een 'sterkere bewustwor-
ding van ons christelijk uitgangspunt' 146  De polemiek werd afgesloten met 
een artikel van Gielen, die constateerde dat  Hahn  van mening was dat er 
altijd een christelijk-geïnspireerde partij moest zijn. Volgens hem had  Hahn  
met dit standpunt 'onvoldoende contact (...) met de nieuwe katholieke theo-
logie en filosofie' .147 

Er was in de KVP dus geen eenstemmigheid over de grondslag van de 
partij. Curieus was overigens dat de KVP officieel nog op geen enkele 
manier afstand had genomen van het neothomisme. Zo functioneerde het 
beginselprogram van 1952 nog steeds. In 1962 had de nieuwe partijvoorzitter 
P.J.M. Aalberse mede daarom het idee geopperd om een partijcommissie in 
het leven te roepen, die onder andere de grondslag van de partij aan een 
nader onderzoek zou moeten onderwerpen. Eind 1963 werd deze commis-
sie, de structuurcommissie, ingesteld. 

11. De structuurcommissie 
De structuurcommissie bestond uit vijf subcommissies, waarvan er twee 
voor ons betoog van belang zijn: subcommissie I, die het 'wezen en karak-
ter' van de partij zou onderzoeken, en subcommissie V, die zich moest 
buigen over haar beginselprogram. De eerste commissie werd eenzijdig 
samengesteld. Tot de leden behoorden onder anderen partijvoorzitter 
Aalberse, fractievoorzitter in de Tweede Kamer Schmelzer, Klompé, de 
directeur van het CSV J. Aarden, de directeur van het partijbureau W. Perquin 
en Stokman. Dit waren met uitzondering van Klompé, die geen duidelijk 
standpunt innam,  alien  overtuigde christen-democraten, terwijl de chris-
ten-humanisten niet vertegenwoordigd waren. Hierdoor stond de uitkomst 
van het commissieberaad bij voorbaat vast. 
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Stokman was de stuwende kracht in de commissie. Tot 1955 was hij trouw 
gebleven aan de neothomistische benadering van de politiek. In de periode 
tussen 1955 en 1963 liet Stokman zich zelden uit over het ideologische 
karakter van de KVP, waardoor de ontwikkeling van zijn denkproces niet 
te volgen is. Uit een artikel uit 1964 bleek echter dat hij bekeerd was tot het 
christen-democratische standpunt. Stokman betoogde dat de KVP moest 
veranderen, maar dat de band met het geloof niet volledig moest worden 
doorgesneden. Hij maakte nog wel gebruik van traditionele formuleringen. 
Geloof en politiek hadden volgens hem 'wel degelijk met elkaar te maken' 
omdat de gelovige door de genade was opgenomen 'in een bovennatuur-
lijke heilsorde'. De christelijke politicus diende in zijn optiek de wereld zo 
in te richten dat de mens aan de vervulling van zijn geloofsplichten kon 
voldoen. Ofschoon het geloof geen concrete aanwijzingen gaf voor de in-
richting van de maatschappij waren er zijns inziens wel normen en richtlij-
nen die tezamen de 'katholieke sociale doctrine' vormden. Deze kon ech-
ter slechts dienstdoen als 'morele gewetensvorming': zij behoedde de ge-
lovige voor dwaling, gaf leiding aan het denken en vormde een inspiratie-
bron voor het handelen. De doctrine vormde voor de politieke opstelling 
van de katholieken dan ook slechts een 'noodzakelijke en zeer waardevolle 
inbreng ( ... ) maar méér ook niet' (cursivering R.Z.). Volgens Stokman had-
den katholieken in de dagelijkse politiek zelden behoefte aan 'een recht-
streeks beroep op de godsdienstige levensovertuiging'. Daarom zag hij 
mogelijkheden om op politiek gebied samen te werken met iedereen 'die 
de grondslag van de natuurlijke moraal' erkende. Er moest een nieuwe par-
tij komen, met een christelijke - niet katholieke - grondslag. De kern van 
die nieuwe partij moest worden gevormd door de drie grote christelijke 
partijen, KVP, ARP en CHU. Stokman nuanceerde ook de waarde van het 
kerkelijk leergezag. Bepaalde delen uit de pauselijke encyclieken noemde 
hij 'overleefd of achterhaald', terwijl hij ze in het algemeen kwalificeerde 
als 'tijdgebonden stukken' 148 

In een tweede artikel relativeerde Stokman de status en de functie van de 
katholieke ideologie in één zin. Er was zijns inziens 

meer begrip gekomen voor de tijdgebondenheid en de betrek-
kelijkheid van theoretische stellingen, die vroeger als onvergan-
kelijk werden beschouwd, terwijl de praktische toepassingen er-
van op sociaal-economisch en politiek gebied te gemakkelijk met 
de beginselen zelf werden gelijkgesteld. 

Een katholieke partij was hiermee echter niet overbodig geworden. Wel 
moest de partij zo snel mogelijk haar Algemeen Staatkundig Program gron- 
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dig  herzien. Bovendien moest zij afstand doen van de pretentie zich te ba-
seren op 'een geheel van theoretische leerstellingen en praktische toepas-
singen'. De partij had desondanks bestaansrecht, als partij die zich wil la-
ten 'leiden en inspireren' door het christelijk geloof '49  

Deze opvattingen bracht Stokman ook in de subcommissie naar voren. 
Begin 1964 stuurde hij een brief aan de secretaris van de commissie, W. 
Perquin, waarin hij aangaf wat besproken diende te worden. In de eerste 
plaats moest duidelijk worden gemaakt dat de KVP een principiële grond-
slag zou behouden, waarbij gekozen moest worden tussen een katholieke, 
een algemeen-christelijke of 'zuiver wijsgerige' grondslag. Tevens moest 
volgens Stokman de formule over de functie van de openbaring en het ker-
kelijk leergezag in de programs van de KVP worden gewijzigd. Ten slotte 
diende de commissie zich te buigen over de naam van de partij.` 

Perquin nam Stokmans suggesties integraal over in de brief waarin hij de 
leden van de commissie uitnodigde voor de eerste bijeenkomst.151  Tijdens 
deze vergadering bleken Stokmans opvattingen nauwelijks op bezwaren te 
stuiten. Alle commissieleden wilden breken met het exclusief-katholieke 
karakter van de partij. Maar men was ook unaniem van mening dat de par-
tij moest vasthouden aan 'bepaalde levensbeschouwelijke uitgangspunten'. 
Het bestaan van het natuurrecht of van een kerkelijke sociale leer wilde 
men evenmin ter discussie stellen. Er bestonden slechts twijfels over de 
mogelijkheid uit het natuurrecht objectief een politieke leer af te leiden. 
Christelijke partijvorming achtten de commissieleden echter ook op basis 
van een minder alomvattende ideologie mogelijk. Enkelen waren van me-
ning dat juist in een tijd waarin de kerk veranderde christenen de plicht 
hadden zich politiek te organiseren.` 

Stokman kreeg in deze bijeenkomst de taak een concept-rapport op te 
stellen. Binnen twee weken had hij dit gereed. In dit in moderne spelling 
opgestelde rapport ('kommissie', 'dekonfessionalisering') werd een aantal 
principiële knopen doorgehakt. Zo sprak Stokman zich uit voor decon-
fessionalisering in de zin van het doorsnijden van de band met één be-
paalde godsdienst, maar tegen het verbreken van elke band met de gods-
dienst. In dezelfde zin schreef hij over ontideologisering. Een ideologische 
grondslag achtte hij onontbeerlijk voor een politieke partij. De zuiver-ka-
tholieke grondslag wilde hij echter vervangen door een algemeen-christe-
lijke grondslag, welke hij omschreef als 'de christelijke levensvisie'. Deze 
visie moest samen met de 'christelijk sociale wijsbegeerte' het fundament 
blijven van de partij. Dat Stokman enigszins moeite had afstand te nemen 
van het traditionele denken bleek uit de ingewikkelde formuleringen die 
hij hanteerde: 
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De mens ( ... ) is opgenomen in een christelijke heilsorde, die niet 
een bovenbouw is op het aardse bestel, maar die in de mens geïncar-
neerd is en die in zijn handel en wandel, ook reeds op deze wereld, 
tot uiting moet komen en gestalte moet krijgen. 

In het concept-rapport relativeerde hij de mogelijkheid aan het geloof prak-
tische richtlijnen voor de politiek te ontlenen. Christenen moesten in zijn 
optiek geïnspireerd door hun christelijke visie zoeken naar oplossingen voor 
politieke vraagstukken. De openbaring of uitspraken van het kerkelijk leer-
gezag achtte hij dan ook 'niet of slechts in verwijderd verband' relevant 
voor de politiek. Hij pleitte er verder voor dat de partij een beginsel- en 
programpartij werd, die werkelijk openstond voor alle Nederlanders. Bo-
vendien moest erkend worden dat katholieken niet verplicht waren de par-
tij te steunen. De naam KVP voldeed daarom volgens Stokman niet meer 
en moest op den duur worden gewijzigd. 153 

Stokmans nota riep weinig kritiek op in de commissie. Er werden slechts 
enkele marginale amendementen ingediend, terwijl men ook liever de mo-
derne spelling zag aangepast.  154  Mede door de eenzijdige samenstelling 
van de commissie bestond er vanaf het begin consensus over de grote lij-
nen. Slechts Klompé had principiële kritiek. Buiten de vergadering om vroeg 
zij Perquin om een 'proeve (...) van wat wij nu onder een christelijke le-
vensvisie verstaan'. 155 

Eind 1964 werd het voorlopige rapport ter commentaar aan een viertal theo-
logen voorgelegd, onder wie Schillebeeckx en Van Rijen. Ofschoon 
Schillebeeckx niet aanwezig was op de bijeenkomst die in januari 1965 
met de theologen werd belegd en zijn commentaar ook niet schriftelijk is 
vastgelegd, kan zijn standpunt worden afgeleid uit een interview dat korte 
tijd later werd gepubliceerd. Hierin toonde hij zich een aanhanger van het 
christen-humanistische standpunt. Zijn kritiek op het rapport was dan ook 
niet mals. Een confessionele partij was volgens de Nijmeegse theoloog een 
contradictio in terminis, omdat godsdienst 'geen politiek program van ac-
tie' kon geven. Godsdienst kon de gelovige wel inspireren tot een politieke 
partijkeuze, maar voldeed niet als basis voor partijvorming. In een ver-
breding van de grondslag in de richting van een algemeen-christelijke poli-
tieke partij zag hij evenmin iets. Zo'n formatie zou volgens hem 'de inner-
lijke tegenspraak van een confessionele partij' slechts instandhouden.156  

Het commentaar van Van Rijen is wel bewaard gebleven. In grote lijnen 
ondersteunde deze moraaltheoloog het rapport. Hij had slechts kritiek op 
de manier waarop Stokman de christelijke partij verdedigd had. Volgens 
Van Rijen was Stokman van mening dat het geloof onmisbaar was voor het 
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voeren van goede politiek. Dit standpunt achtte Van Rijen niet vol te hou-
den. Waar Stokman had beweerd dat vanwege de gerichtheid van het aardse 
op het bovennatuurlijke de christelijke inspiratie onmisbaar was in de poli-
tiek, concludeerde Van Rijen: 

alleen wanneer het zou gaan om iets dat in het binnenwereldlijke 
slechts zichtbaar zou worden dankzij de aanvaarding der christe-
lijke openbaring, zou men uit de gerichtheid van alles op het bo-
vennatuurlijke kunnen besluiten tot de noodzaak van het christe-
lijk geloof voor de juiste en adekwate ordening. 

Volgens Van Rijen was men in de politiek vooral aangewezen op profane 
deskundigheid. Ook zonder weet te hebben van de 'bovennatuurlijke heils-
orde' was daarom het bedrijven van politiek mogelijk. Desondanks had 
een christelijk-geïnspireerde partij wel bestaansrecht, omdat 'de gemeen-
schappelijke aanvaarding van de Openbaring ( ... ) in het zoeken naar de 
concrete vormgeving een bijzondere overeenstemming kan brengen wat de 
fundamentele eisen betreft'. De katholieke beginselen die in de praktijk 
geconcretiseerd moesten worden, lieten zijns inziens echter wel een 'veel-
heid van concretiseringen' toe. 

Voorts maakte Van Rijen bezwaar tegen de suggestie dat katholieken 'een 
juister zicht op mens en wereld' hadden dan niet-katholieken. De door Stok-
man gehanteerde term 'christelijke sociale wijsbegeerte' kon volgens hem 
daarom beter achterwege worden gelaten. Van Rijen meende dat het geloof 
slechts 'een algemeen zicht op de mens en de bestemming van de wereld' 
en 'in het geheel geen oplossingen' bood. Christen-politici dienden 'geïn-
spireerd door hun christelijke visie' te zoeken naar de beste oplossingen. '11  

Stokman kon zich goed vinden in Van Rijens opmerkingen. Niet alleen 
schrapte hij de passages over de verhouding tussen natuur en bovennatuur, 
maar ook nam hij in de herziene versie, die hij eind februari 1965 opstelde, 
tal van formuleringen, soms hele zinnen, uit Van Rijens commentaar over. 
Het duurde nog bijna een jaar voordat het rapport werd gepubliceerd. In de 
tussentijd bogen de subcommissie, het dagelijks bestuur en het partijbe-
stuur van de KVP zich erover.  151  De versie die Stokman naar aanleiding 
van het commentaar van Van Rijen opstelde, verschilde echter nauwelijks 
van het uiteindelijke rapport, zoals dat in januari 1966 openbaar werd 

119  
Het rapport van de commissie, Grondslag en karakter van de KVP, al 

gauw 'structuurrapport' genoemd, werd in de partij over het algemeen goed 
ontvangen. Uit de rapporten van ongeveer 140 plaatselijke werkgroepen 
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bleek de waardering groot te zijn. Tekenend was dat een werkgroep haar 
instemming betuigde met het rapport 'niet omdat er zo heel veel nieuws in 
zou staan, maar juist omdat voor het eerst duidelijk wordt omschreven het-
geen in feite binnen de K.V.P., althans door verreweg de meeste werkgroe-
pen wordt gedacht' 16o  Inderdaad kan het structuurrapport gezien worden 
als een bevestiging van de rond 1960 gegroeide consensus. Niemand stelde 
er een neothomistisch pleidooi tegenover. Met het structuurrapport nam de 
KVP daarom definitief afstand van haar traditionele grondslag, waarmee 
een proces, dat bij velen in de tweede helft van de jaren vijftig al persoon-
lijk had plaatsgevonden, werd bezegeld. 

De christen-humanisten waren minder tevreden over het structuurrapport 
omdat zij wilden breken met partijvorming op exclusief-christelijke basis. 
Als reactie hierop richtte Couwenberg in april 1966 het Democratisch Cen-
trum Nederland (DCN) op, dat zich ten doel stelde tot partijvernieuwing in 
Nederland te komen volgens de christen-humanistische denkbeelden. Uit 
de reacties van de werkgroepen bleek echter dat het DCN bij de achterban 
van de KVP nauwelijks op steun kon rekenen. 

12. De beginselprogramcommissie 
Direct na het verschijnen van het structuurrapport werden de werkzaamhe-
den in de subcommissie V - die de opdracht had het beginselprogram van 
de KVP te herschrijven - gestart. Ook hier nam Stokman het voortouw. 
Voor de eerste bijeenkomst stelde hij een uitgebreide agenda op. In het 
nieuwe beginselprogram moest volgens Stokman in ieder geval naar bui-
ten komen dat de partij aan de christelijke levens- en wereldbeschouwing 
slechts een oriënterende en inspirerende functie toeschreef, dat zij volledig 
autonoom was ten opzichte van de kerk en dat zij openstond voor alle Ne-
derlanders 

In april 1966 stelde het commissielid De Kort een proeve van een nieuw 
program op. De christen-democratische benadering van de politiek keerde 
hierin terug: 

De KVP streeft als juist een politieke partijformatie na, die zonder 
confessionele gebondenheid zich richt tot alle Nederlanders, die 
de christelijke mens- en wereldbeschouwing als uitgangspunt en 
inspiratiebron van staatkundig handelen willen aanvaarden. 162 

Toch ademde het stuk van De Kort nog een traditionele geest. Zo noemde 
hij het oude beginselprogram een weliswaar 'dorre, doch verstandelijk zui-
ver gepreciseerde' tekst en gebruikte hij termen als 'positief goddelijk recht', 
'natuurlijke orde', 'natuurrecht' en 'zedenleer'. 
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Omdat het dagelijks bestuur dit concept te lang maar waarschijnlijk ook 
te ouderwets vond, stelden in de zomer van 1966 Albering en Perquin na-
mens het dagelijks bestuur een geheel nieuwe tekst op, zonder met de com-
missie te overleggen.'63  In dit program werd gesproken van 'christelijke 
opvattingen over de mens en de gemeenschap', vanwege het ontbreken van 
het lidwoord een nog vagere formulering dan 'de christelijke visie op mens 
en gemeenschap' die in het structuurrapport was gebruikt. De mens moest 
gezien worden als een zelfstandige persoon, die een eigen verantwoorde-
lijkheid en een bovenmenselijke bestemming had en waarden als verdraag-
zaamheid, rechtvaardigheid en ontplooiing moesten in de samenleving cen-
traal staan. 164 

Medio augustus 1966 werd dit ontwerp gepubliceerd, zonder dat de 
beginselprogramcommissie zich erover gebogen had. Desondanks was Stok-
man over het resultaat niet ontevreden. Kritiek had hij slechts op het begrip 
'basis-program', dat was verkozen boven beginselprogram. Hij erkende 
dat de beginselen in het verleden vaak op een onjuiste manier waren ge-
hanteerd, maar omdat de KVP ondanks alles toch wilde vasthouden aan 
'fundamentele uitgangspunten' vond hij beginselprogram een betere term. 
Voorts achtte hij de formulering 'christelijke opvattingen over de mens en 
de samenleving' wel wat vaag en hadden die opvattingen zijns inziens 'nog 
wat scherper geformuleerd' mogen worden. 165 

Ondanks de geforceerde wijze waarop Perquin en Albering het beginsel-
program hadden opgesteld, kwamen zij toch nog in tijdnood. Nadat in ok-
tober 1966 de KVP-fractie het kabinet van haar partijgenoot J. Cals had 
laten vallen (de 'Nacht van Schmelzer') werden vervroegde verkiezingen 
uitgeschreven en kon het beginselprogram niet meer tijdig worden vastge-
steld. Na deze verkiezingen bleef het program in verband met de gesprek-
ken met de ARP en de CHU definitief in de Ia liggen. De reacties op het 
program hadden echter wel nog eens bevestigd dat de traditionele benade-
ring van de politiek in de KVP nauwelijks nog werd aangehangen en dat 
het christen-democratische standpunt op ruime sympathie kon rekenen. 

De consensus in de KVP bleef echter niet lang in stand. Na de Nacht van 
Schmelzer raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Eind no-
vember 1966 publiceerden 22 christen-humanisten, onder wie Couwenberg 
en Gielen, een open brief, waarin zij nogmaals verzet aantekenden tegen 
het structuurrapport: 

Er bestaat geen gemeenschappelijke christelijke inspiratie, die 
geobjectiveerd kan worden en als uitgangspunt kan dienen voor 
een partij en een programma: op basis van dezelfde christelijke 
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inspiratie kan men in politicis de meest verschillende kanten uit.'66  

Zij voerden daarom een pleidooi voor een duidelijkere programmatische 
koers, De KVP moest de kern vormen van een nieuwe middenpartij, die 
zich baseerde op christelijke en humanistische waarden.  167  Dat de koers 
van de partij een steeds belangrijker item werd, bleek uit de opkomst van 
een derde stroming in de partij, de radicalen. De aanhangers hiervan acht-
ten de grondslagdiscussie min of meer achterhaald en streefden in de eerste 
plaats naar een progressieve koers. Op de strijd die na 1967 in de KVP 
tussen de drie stromingen werd gevoerd zal in deel  II  worden teruggeko-
men. 

13. Conclusie 
Tot halverwege de jaren vijftig was de neothomistische benadering van de 
politiek dominant in de KVP. Daarna verdween deze in snel tempo en vrij-
wel geruisloos van het toneel ten gunste van de christen-democratische 
benadering. Kern van deze ontwikkeling was dat afstand werd genomen 
van het bestaan van een politieke visie die was afgeleid uit Gods normen 
en die als een universeel oriëntatieschema kon dienstdoen. In plaats hier-
van werd de opvatting aangehangen dat het geloof slechts kon functione-
ren als inspiratiebron voor de politiek en dat het legitiem was om als chris-
tenen op basis daarvan tot politieke partij vorming te komen. Met de aan-
vaarding van het structuurrapport in 1966 werd duidelijk dat in de KVP de 
christen-democratische benadering dominant was geworden. 
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