
Michel van der Plas 

Aan den arbeid! 
Het leven van 
de jonge Romme 

Het is een wonder dat Romme geestelijk 
ongeschonden zijn carrière heeft ge
maakt en dat 'hemels' het daarbij gewon
nen heeft van 'aards'. Aan den Arbeid!, 
Romme's strijdkreet, geldt de bevorde
ring van de katholieke zaak. Michel van 
der Plas bespreekt J. Bosmans, 'Rom
me: biografie 1896-1946'. De biografie is 
uitgegeven bij Het Spectrum in Utrecht 
en kost f 69,90. 

Een verrassende kennismaking: zo mag, 
in de biografie 'Romme 1896-1946', de 
ontmoeting met Romme wel heten voor 
iemand die zijn figuur pas in 1946 in de 
politiek zag verschijnen, zij het dan ook 
meteen als lijsttrekker van de kakelverse 
nieuwe partij, de KVP, maar die hem 
daarna ook niet meer kon wegdenken uit 
de wereld van wetgeving en bewind. Die 
Romme is altijd overgekomen als een 
door de wol geverfd, machtig politiek dier 
dat zich volledig thuis leek te voelen in 
de wereld van Den Haag. Er was maar 
één ding eigenaardig: dat deze homo 
politicus, die kennelijk aan alle onzichtba
re draadjes achter de coulissen trok zelf 
nooit minister of minister-president werd, 
terwijl hij toch duidelijk de machtigste 
man van het Binnenhof was. Het was 
voor de doorsnee katholieke kiezer onbe
grijpelijk, dat hij schijnbaar liever als 
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'sfinx van Overveen' door het leven ging 
dan als bespeler van een marionetten
theater. Romme was een raadsel. Wie 
hem op congressen en bij verkiezings
manifestaties toejuichte rees overeind 
voor een macht, niet voor een persoon 
(ook al bleek die minzaam te kunnen 
glimlachen). J. Bosmans' boek over de 
eerste vijftig levensjaren van Romme 
eindigt bij het eerste optreden van die 
naoorlogse politicus, maar zijn beeld van 
'de jonge Romme' is er een dat al zeer 
veel van de 'sfinx' verklaart, en alleen al 
als zodanig is zijn biografie een openba
ring. En het verrassendste in die 'voorge
schiedenis' is nu juist dat daarin de poli
tieke ambitie nagenoeg ontbreekt en 
tegelijk dat het godsdienstig en maat
schappelijk idealisme er een uitermate 
sterke rol in speelt, zij het dan dat dat 
idealisme nooit helemaal los komt van 
broodnuchtere materialistische overwe
gingen. 

Apostel en zakenman 
'Romme' is misschien wel vooral zo'n 
fascinerende levensgeschiedenis, omdat 
die twee laatste aspecten er vrijwel voort
durend in verweven zitten, en het intri-

Michel van der Plas (1927) is redacteur geestelijk leven 
van Elsevier. 
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gerende is dat 'de apostel' Romme niet 
van 'de zakenman' Romme kan losraken 
vanwege een soort heilige gelofte, zijn 
schoonvader bij zijn huwelijk gedaan: 
Ton, de geliefde dochter, maatschappe
lijk zo veel mogelijk hetzelfde niveau te 
zullen verschaffen als zij thuis gewend 
was. Het is, bedenkt de lezer op het 
laatst, eigenlijk nog een wonder dat Carl 
Paul Maria zo geestelijk ongeschonden 
uit de strijd tevoorschijn is getreden en 
dat 'hemels' het uiteindelijk nog zo aardig 
van 'aards' gewonnen heeft. Aan dit 
boeiende aspect in de jonge Romme 
mag nog wel de verrassing worden toe
gevoegd dat hij er als een lyrisch mens 
uitkomt, met merkwaardige muzische 
brieven niet alleen, maar ook - en welke 
kiezer van 1946 en later (en welke 
Volkskrantlezer) had dat gedacht? - met 
gedichten. 

Romme's loopbaan tot 1946 is een 
allermerkwaardigste geweest, en hij heeft 
zoveel verschillende potjes en betrekkin
gen en bezigheden gehad, dat men, bij 
al die bomen dikwijls het zicht op het bos 
dreigt te verliezen. De biograaf was wel 
gedwongen, deelaspecten in afzonderlij
ke hoofdstukken te beschouwen, maar 
daardoor verliest men soms de kijk op de 
gelijktijdigheid der activiteiten. Deze bio
grafie zou gebaat zijn bij een bondige 
tijdtafel, en liefst nog een uitklapbare 
ook. Het is enigszins alsof men gedurig 
Romme zichzelf hoort vermanen met de 
roep 'Aan den arbeid', een die hij in 
woord en geschrift al jong graag tot zijn 
geloofsgenoten richt. 

In Oirschot geboren, als het vijfde kind 
van een vader werkzaam bij de rechterlij
ke macht, doorloopt Carl Paul Maria 
Romme de lagere school in Den Haag 
en de middelbare - het Ignatiuscollege -
in Amsterdam. Vader en moeder beho
ren tot de aanzienlijke katholieken in de 
buurt rond het Concertgebouw die, van 
1911 af, gezamenlijk kerken in de paro
chie van de Obrechtstraat. Nog als ze-
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ventienjarige schrijft Ca rl zich in als stu
dent in de rechten aan de Gemeentelijk 
Universiteit (zijn faculteit telt dan honderd 
studenten). Na middelmatige studies 
doet hij in 1919 zijn doctoraal. Maar al 
een jaar eerder heeft hij zijn eerste con
tacten met Ton (Antonia) Wiegman, het 
vierde van de zeven kinderen van P.P. 
Wiegman, bankier, woonachtig in de Villa 
Sonnewende, Museumplein (nu het Ame
rikaanse Consulaat). Hij verwerft haar 
hand, maar dan wel dankzij dure eden 
jegens haar vader met betrekking tot een 
profijtelijke maatschappelijke carrière. Hij 
begint op een advocatenkantoor bij een 
toekomstige zwager, maar daar ontmoet 
hij L.G. Kortenhorst, een actieve en ge
ziene figuur in het katholieke sociale 
leven, en nu ontstaat er een merkwaar
dig dualisme in de jonge Romme: een 
bereidheid om in een reeks van baantjes 
zijn bruid een haar waardig (Wiegman-) 
leven te verschaffen èn een onvermoei
bare inzet voor 'de katholieke zaak', En 
wat het laatste aspect betreft is het weer 
merkwaardig dat hij, hoewel in dienst van 
de katholieke werkgevers, toch ook hun 
criticus is en, als propagandist, de apos
tel van het harmoniemodel. 

Terwijl hij als zelfstandig advocaat in 
de jaren twintig naam krijgt, vestigt hij 
zijn faam in de Amsterdamse gemeente
raad als lid en, van 1928 af, als voorzit
ter van de fractie van de RKSP. Hierin 
ontpopt hij zich als de welsprekende, 
vasthoudende luis in de pels van de 
sociaal-democraten, maar een die toch 
ook, zij het op plaatselijk niveau, de 
eerste Roomsch-Roode samenwerking 
aandurft. Hij combineert zijn advocatuur 
met verschillende commissariaten, waar
onder dat van de N.V. Drukkerij De Tijd 
(sinds kort in handen van De Spaarne
stad), en met het lectoraat (1933) en 
hoogleraarschap (1934) aan de R.K. 
Handelshogeschool te Tilburg. Maar ook 
wordt hij nu lid van beraadsorganen van 
de R.K. Staatspartij, waarin hij zich be-
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gint Op te werpen als een voorstander 
van het corporatisme. 

In juni 1937 treedt hij aan als minister 
van Sociale Zaken in het vierde kabinet
Colijn. Hoe laag in aanzien die post in 
zijn directe omgeving staat blijkt uit het 
feit dat zijn vader hem ermee condoleert. 
Om zijn sociale status te kunnen blijven 
voeren moet hij een beroep doen op de 
onverdeelde boedel van de inmiddels 
overleden schoonvader Wiegman, maar 
hij kan zich in 1938 de verhuizing veroor
loven naar een kapitale villa in Overveen. 
In deze crisistijd bestaan er maar smalle 
marges, nogal frusterend voor bewinds
lieden, hoe idealistisch ook, en als minis
ter kan Romme weinig anders dan ijve
ren voor een spaarregeling die bekend 
wordt als 'het kwartje van Romme'. Maar 
in juli 1939 komt het kabinet ten val; in 
zijn eigen woorden na een crisis 'gefun
deerd in vrees voor Rome, begunstigd 
door verlangen naar, 'de breede basis', 
geforceerd door vrees voor den finantiee
len afgrond'. 

Romme werd bezield 
door krachtig 
Godsvertrouwen, het 
besef van het bezitten 
van de waarheid en 
sociaal idealisme 

Romme wordt nu lid van de Hoge 
Raad van de Arbeid, verkrijgt enkele 
nieuwe commissariaten, neemt het voor
zitterschap op zich van het Comité voor 
de Zomerzegels, neemt zitting in het 
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bestuur van de Vondelstichting, hervat 
de advocatuur en treedt ook op als voor
zitter van de Federatie van de Verenigin
gen van Nederlandse Confectiefabrikan
ten, - hij schijnt nooit buiten cumulatie 
van ambten te kunnen, maar de status 
van zijn vrouwen gezin speelt hier 
steeds een belangrijke rol bij. Een van 
zijn commissariaten, dat van het recla
mebureau Remado, in februari 1941 aan 
een Duitse firma verkocht, zal hem na de 
oorlog in moeilijkheden brengen en de 
roep bezorgen niet helemaal zuiver op 
de graat te zijn geweest in het begin van 
de bezettingstijd, - ten onrechte, naar zijn 
biograaf aantoont. De oorlogsjaren bren
gen hem korte tijd in het College van 
Rijksbemiddelaars, maar hij leidt vooral 
een teruggetrokken leven, waarin hij 
studeert en schrijft en zijn corporatisti
sche gedachten ontwikkelt. Twee keer zit 
hij gevangen, maar daar schijnt eerder 
een misverstand aan ten grondslag te 
liggen dan Duitse vrees voor subversivi
teit zijnerzijds. 

Bij de bevrijding in mei 1945 treedt hij op 
als staatkundig hoofdredacteur van De 
Volkskrant en, opnieuw, als Rijksbemid
delaar. Bij de nu op gang komende dis
cussies over de politieke partijvorming 
van de katholieken speelt Romme eerder 
een passieve dan een actieve rol. Hij is 
voorstander van een centrum voor staat
kundige vorming en wordt daar voorzitter 
van, maar in heel het fascinerende pro
ces dat leidt tot de oprichting van de 
KVP, december 1945, speelt hij nauwe
lijks een rol, en hij is, vergeleken bij 
pater S. Stokman, zeker niet 'de doorhef
fer' van de nieuwe partij. Hij kondigt aan 
geen enkele politieke functie te ambi
eren, ook niet in het parlement. De finan
ciële aderlating speelt hierbij de door
slag. Toch laat hij zich, half maart 1946, 
dan toch nog opeens vangen, wordt hij 
lijsttrekker en is hij, na de verkiezingen 
van 17 mei, fractievoorzitter van de KVP 
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in de Tweede Kamer, de grootste groe
pering. 

Sociaal idealisme 
De man, die deze ontwikkeling in zijn 
eerste vijftig levensjaren doormaakt is 
een kind van de katholieke emancipatie, 
welke nagenoeg voltrokken is. Hij is een 
zelfbewuste telg van een bevolkings
groep die een hechte pijler vormt van de 
Nederlandse samenleving en die zich 
haar maatschappelijke en politieke macht 
terdege bewust is. 

Tegelijk is earl Paul Maria Romme 
een zoon uit een goed, sterk gelovig 
Rooms gezin, die gedegen lager en nog 
gedegener middelbaar onderwijs krijgt. 
Zulk een opvoeding, van vrome ouders 
en strenge paters jezuïeten, vormde de 
stevige basis voor een levenslang een
voudig maar krachtig Godsvertrouwen, 
het besef van het bezitten van de waar
heid, maar ook een sociaal idealisme dat 
apologische èn missionaire trekken kent. 
Op zijn vierentwintigste is Romme een 
katholieke man die zijn zegje kan doen 
en die zich niet schuwt daarbij een toon 
aan te nemen die bij traditie te horen is 
uit de mond van gevierde gewijde rede
naars zoals de alomtegenwoordige pater 
Borremeus de Greeve o.f.m. 

Men verbaast zich soms, bij het lezen 
van de bewaard gebleven teksten van 
toespraken en artikelen, dat hier een 
leek aan het woord is, zonder enige spe
cifieke opleiding voor 'Klare waarheid'
propaganda of ook veelvuldige omgang 
met leden van de clerus. Romme is een 
normale katholieke jonge man uit een 
goed katholiek gezin en voor zijn genera
tie is de gelovige getuigenis een vanzelf
sprekendheid, zij het dan dat hij begaafd, 
en tijdens zijn studie getraind welspre
kend is. 

De pastoor van de Obrechtparochie, 
Serbroek, blijkt dan ook een vroege be
wonderaar, wanneer hij bij Romme's 
huwelijk preekt: 

Christen Democratische Verkenningen 1/92 

Boekbespreking 

'Pastoor Serbroek wien noemde ik daar 

Hij trouwde en zegende dit edele paar 

Met veel plechtigheid en gezang 

De preek duurde wel een héél uur lang 

En deze ging enkel over de voortreffelijkheid 

des Bruigoms (over de Bruid werd niets gezeid) 

Maar Carl dat was een reuze man 

Daar bestond geen tweede nummertje van.' 

Het krachtig zelfbewustzijn van Romme 
zal er mede verantwoordelijk voor zijn 
dat men hem in zijn eerste vijftig levens
jaren veel minder met leden van de cle
rus ziet omgaan dan men min of meer 
verwachten zou, gezien haar nog altijd 
grote invloed. Romme heeft zijn eigen 
krachtige geloof en vroomheid en zeker
heid in huis, hij gaat elke morgen die 
God geeft naar de mis, Onze Lieve Heer 
regeert de wereld en zorgt voor hem en 
de zijnen, en hij verwerkt zelfstandig het 
voor hem vanzelfsprekend gezaghebben
de woord van de paus; Leo XIII's Rerum 
Novarum is voor hem het Evangelie zo
als het, van 1931 af, Pi us Xi's Quadrage
sima anno zal zijn. 

De katholieke zaak 
Dit aspect van zijn katholieke geloof en 
geloofsbeleving verdient ruime aandacht, 
omdat het zulk een belangrijke karakte
ristiek is in leven en werk van de politi
cus Romme. 

'Aan den arbeidi', kreet die hij op menige 
bijeenkomst laat horen, geldt als devies 
ook hemzelf, wanneer hij zichzelf in zijn 
bevolkingsgroep ziet staan. Die bevol
kingsgroep heeft een voorbeeldfunctie; in 
haar kringen moet de onderlinge klas
senstrijd uitgebannen, overwonnen wor
den door de toepassing van de verdelen
de rechtvaardigheid en de christelijke 
harmonie. 'Aan den arbeid!' geldt als 
roep 'de bevordering van de katholieke 
zaak', een term die hij uit de bloeitijd van 
het Rijke Roomsche Leven gemakkelijk 
overneemt, maar die bij hem toch aan-
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zienlijk minder de katholieke macht en 
invloed dekt dan het zuurdesem dat de 
maatschappij doortrekken moet. Romme 
is in de jaren tussen de twee wereldoor
logen een idealistische predikant, en niet 
zelden een zalvende; maar zijn milieu 
aanvaardt boodschap, houding en toon 
onvoorwaardelijk, terwijl men zich kan 
voorstellen dat een Romme op deze vro
me toer in de Amsterdamse Gemeente
raad wel eens het bloed onder de nagels 
van een Wibaut of Polak of Wijnkoop 
vandaan heeft gehaald. 

De katholieke zaak is 
voor Romme het 
zuurdesem dat de 
maatschappij doortrekken 
moet 

De preektoon bezigt hij al in 1920, als 
propagandist van de katholieke sociale 
leer, wanneer hij 'zijn' eigen R.K. Werk
gevers 'de socialisering van den mensch' 
voorhoudt en hun aanzegt dat zij 'de in 
hen zetelende begeerlijkheid, die de 
wortel is van alle kwaad (Benedictus XV) 
met alle hun ten dienste staande midde
len moeten bevechten'. Zijn toon is altijd 
meteen pathetisch wanneer hij de katho
lieke sociale leer behandelt. Van die leer 
is hij de gedreven apostel. Werkelijk men 
heeft in Romme een missionaris van de 
sociale encyclieken, en zelfs ook als 
hoogleraar gedraagt hij zich eerder als 
ideoloog dan als wetenschapper. Hij is 
een zendeling, en zeker ook een zende
ling in de politiek. Hij houdt preken en hij 
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doet zich daarbij ook kennen als iemand 
die niet wil of kan schipperen. Maar ook 
blijkt hij vooral een kamergeleerde 'die 
zich niet druk maakt over de praktische 
toepasbaarheid van grootse concepties'. 
Als spreker wordt hij naar de geest met
een een gewijde redenaar. 'Wij staan 
aan den drempel van een nieuwen tijd. 
Aan den arbeid! Aan den arbeid, vooral 
wij jongeren! Ons inzicht verruimen in 
wat ethisch wel en wat ethisch niet ge
oorloofd is; ons bezielen met den vasten 
wil ethisch te handelen ... ! Den mensch 
roept en roept. Geef den mensch, die 
toch in dagelijkschen arbeid zijn brood 
moet verdienen in en bij zijn werk, 0 

God, het licht en de warmte die alleen 
van U komen, en in den nieuwen tijd zal 
in en door u vernieuwd zijn het aanschijn 
der aarde.!' Zo spreekt hij in 1928 katho
lieke werkgevers toe, maar de toon ver
schilt in wezen niet veel van oraties voor 
Tilburgse studenten in de jaren dertig, of 
bij optredens eind 1939 over de 'Vrede
staate der Nederlandsche katholieken', 
waarin het over de Allerhoogste heette: 
'Moge Hij, na Nederland gespaard te 
hebben voor de krijg, aan Nederland de 
vrede geven, de vrede van een op Zijn 
alomvattende Liefdewet gebouwde ge
meenschap.' Romme is de man van het 
ethisch reveil, een lekenapostel zonder 
weerga. Maar zijn idealisme was in eigen 
kring onomstreden, en ook de gloednieu
we KVP in wording kon nog onbe
kommerd hoog mikken, wanneer een 
ontwerp-urgentieprogramma van najaar 
1945 sprak van 'herstel van de eerbied 
voor God, voor het gezin en voor de 
menselijke persoon, van maatregelen 
tegen het zedenbederf (corruptie, voor
behoedmiddelen, gemengd baden, dan
sen)' ... , van erkenning van het kerkelijk 
huwelijk en van tegengaan van echt
scheiding.' 

Tot de schets van de mens Romme 
behoren deze door Bosmans krachtig 
aangebrachte lijnen maar evenzeer die 
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welke de persoon aftekenen als een 
dienstbaar man, dienstbaar zowel ten 
opzichte van zijn vrouw (in haar gezin) 
als wel van de publieke katholieke zaak. 
En hij was voor zichzelf steeds een so
bere figuur. 

Als men hier de grote lijnen ziet van het 
leven van de jonge Romme, dan in een 
biografie die de verschillende deelgebie
den van zijn bestaan uitmuntend in beeld 
brengt. Het is een van Bosmans' grote 
verdiensten dat hij steeds uitgebreide 
documentatie verschaft over achtergron
den in Romme's bestaan, ja, men zou 
van een reeks van kleine cultuur
geschiedenissen kunnen spreken. Zo 
schildert hij het ontstaan, de samenstel
ling en het reilen en zeilen in een nieuwe 
Amsterdamse stadsparochie, de zeden 
van studentenverenigingen en het kroeg
leven van het Corps (met Romme als 
soos-president), maar ook de geplogen
heden van de Amsterdamse gemeente
raad, of de intriges binnen in een, gezien 
de politiek en de sociale idealen, haast 
noodzakelijk zware pap. 
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'Romme 1896-1946' is een uitermate 
boeiende levensgeschiedenis, die aan
toont dat ook in Nederland de lezens
waardige politieke biografie een haalbare 
kaart is. We zijn in dit genre nog maar 
karig bedeeld, zeker in vergelijking met 
Engeland, Frankrijk en de Verenigde 
Staten. Romme was een singuliere man, 
maar zijn motivatie is in het onderhavige 
boek stevig onderbouwd. De auteur heeft 
zich daarbij verre gehouden van specula
ties; zijn biografie is een wetenschappe
lijke; wat hij mededeelt is altijd goed 
gedocumenteerd. Bosmans maakt de 
lezer nieuwsgierig naar het vervolg, en 
dan vooral hoe Romme 'aan den arbeid' 
bleef, toen hij eenmaal, tegen wil en 
dank leider geworden van de katholieke 
kiezers, moest teren op het idealisme 
van zijn jonge jaren. 
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