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Aan de nagedachtenis van M.J. van lersel (1912-1975) — pater Euthy-
mius — die als eerste priesterarbeider in Nederland de situatie zowel van 
de arbeider als van de priester heeft doorzien en in de spanning tussen 
het oude en het nieuwe zelf vermangeld raakte. 

Zijn wens nog eens de ontwikkelingsloop van zijn leven te kunnen 
beschrijven als exemplarisch voor de cultuuromslag waarin zovelen 
betrokken zijn, kon door zijn onverwachte dood niet gerealiseerd wor
den. 

Moge deze studie enigermate aan zijn wens beantwoorden. 



( 

Motto ter overdenking 

Toen Jezus van Nazareth voor zijn aanklagers stond werd hij op twee 
beschuldigingen ter verantwoording geroepen. De officiële godsdienst 
stelde vast: 'Hij lastert God'. De officiële politieke machthebber stelde 
vast: 'Hij wil koning zijn'. Op de kruising van beide oordelen open
baarde zich de betekenis en het gevaar van Jezus. Op deze kruising ligt 
het werkterrein van de theoloog en van de priester. De taak van beiden 
is zowel het Godsbeeld telkens opnieuw te verstaan en te verwoorden, 
vaak tegen gangbare voorstellingen in, als te wijzen op mogelijkheden 
tot voortzetten in de geschiedenis van het bevrijdend handelen van 
Jezus. Voor beide activiteiten riskeren zij onontkoombaar een afwijzend 
oordeel van hen voor wie ofwel het bestaande Godsbeeld ofwel de 
bestaande orde als onaantastbare gegevens gelden. 



Voorwoord 

Op een min of meer toevallige manier heeft de studie van de politieke 
theologie aan de theologische faculteit te Nijmegen mij in aanraking 
gebracht met de katholieke vakbeweging. 
In eerste instantie was dat de Bouw- en Houtbond van het N.K..V. Ik 
kwam terecht op een terrein waar de veranderingen in het maatschap
pelijk leven en de veranderingen in het kerkelijk leven elkaar leken te 
kruisen en te beïnvloeden. 
De situatie die ik aantrof, was die van een vakbond die op een intense 
wijze verwikkeld was in een proces van federatievorming met andere 
niet-katholieke vakbonden, maar tegelijkertijd in verwarring verkeerde 
omtrent de voorwaarden welke aan dit proces gesteld dienden te wor
den. Het was een vakbond die zich duidelijk bevond in een overgangs
fase van het zoeken naar een nieuwe organisatievorm en daarbij in 
onzekerheid verkeerde zowel over de mate waarin van eigen zelfstan
digheid afstand kon worden gedaan als over de wijze waarop psycho
logische obstakels — wantrouwen jegens de partners, zorg voor eigen 
prestige — bij bestuurders en leden overwonnen konden worden. 

Onzekerheid was er ook over de prijs die moest worden betaald terwille 
van een grotere organisatorische eenheid ten koste van historisch ge
groeide eigenheden. Deze eigenheden werden beleefd op twee niveaus: 
allereerst op het niveau van uit het verleden geërfde eigenaardigheden 
wat betreft sfeer, omgangsvormen, interne verhoudingen en organisa
tievormen, soms samengevat als 'nestgeur'; voorts op het niveau van een 
ideologie waarop de eigen identiteit als confessionele vakorganisatie 
was opgebouwd. In het geding waren hierbij de historisch ontstane 
band en binding met de katholieke kerk, met de katholieke sociale leer, 
met christelijke waarden en opvattingen die in de geschiedenis van de 
katholieke vakbeweging een beduidende rol hadden gespeeld, maar 
over wier praktische betekenis later twijfels waren gerezen. Deze twijfels 
werden nog verscherpt door verschillen in waardering: de herinnering 
aan het oude kerkbeeld en het functioneren van het kerkelijk spreken 
riep bij een deel van de oudere leden een spanningsveld op tussen de 
herinnering aan met overtuiging gebrachte offers enerzijds en spijt, nu 
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deze offers tevergeefs gebracht leken te zijn anderzijds; bij anderen, 
vooral jongeren, wantrouwen, reserve of onverschilligheid. 

In die situatie was het bestuur van de Bouw- en Houtbond N.K.V. op de 
gedachte gekomen om begeleiding en advisering te vragen. Men zocht 
iemand, die theologisch georiënteerd was, bij voorkeur een priester en 
graag ook, 'als zodanig herkenbaar', waarbij de wijze van herkenbaar
heid in het midden werd gelaten. Zo heb ik me enkele jaren in de 
problematiek verdiept. De aanduiding 'adviseur' werd zorgvuldig ver
meden om geen associaties met de vroegere geestelijke adviseurs op te 
roepen en men prefereerde te spreken over 'de pater'. 
Allereerst is een poging gedaan enig zicht te krijgen op de inhoud van 
het begrip, waarover men het zo oneens was geworden: de identiteit. 
Geleidelijk aan kwam ik tot het besef dat eigenheid als zodanig moeilijk 
te meten is. Een bruikbaar analyse-instrument bleek niet voorhanden. 
Identiteit, zo leek het, kan alleen blijken uit hetgeen een vakbond doet. 
Maar zelfs na deze verbreding van het onderzoeksterrein bleek het 
moeilijk duidelijke sporen van christelijke eigenheid (want daar ging 
het om) aan te wijzen in het feitelijke doen en laten van de vakbond. 
Gewikkeld in een onderlinge concurrentiestrijd, in een menselijk ge
vecht om macht en invloed, staande in een voortdurende spanning om 
het behoud van eigen ledenbestand, erop bedacht steeds met eigen 
berichten en standpunten in de publiciteit te komen, bij voorkeur in De 
Volkskrant!, lieten confessionele katholieke bonden zelden iets zien, dat 
een duidelijke relatie had met hun z.g. christelijk of katholiek uit
gangspunt. Ik heb iets dergelijks maar zelden kunnen vinden. Het is 
dezelfde ervaring die professor Schillebeeckx eens deed opmerken dat 
'een theoloog zich meestal gek moet zoeken om in een christelijk of 
katholiek partijprogramma iets authentiek-christelijks te vinden'.1 

Ik denk dat het ook moeilijk anders kan, juist omdat een onbemiddelde 
directe verbinding van geloof en politiek handelen niet vooraf te geven 
is. 

Een andere vraag is of dit nu betekent dat er in feite geen enkele relatie 
bestaat tussen het handelen van een vakbond en een levensbeschou
wing. Een bepaalde relatie lijkt mijns inziens ook wenselijk wil het 
politieke handelen niet verschralen tot een oppervlakkig pragmatisme. 
Een politiek die wordt nagestreefd zonder te worden gevoed vanuit een 
fundamentele visie op mens en maatschappij, is altijd aan verenging 
onderhevig. 
De inbreng die vanuit een evangelische inspiratie mogelijk lijkt, laat 
zich het beste onder woorden brengen met de uitdrukking van Schille
beeckx' 'kritische katholiciteit', dat wil zeggen een door het geloof 
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geïnspireerde kritische benadering van de maatschappij waarbij een 
duidelijk voorkeur van aandacht en inzet uitgaat naar de minst-be-
voorrechten in onze samenleving. 
Die kritische benadering moet ook de vakbeweging zelf betreffen. 

Wat de invloed van het geloof betreft, beschikte de vakbeweging alleen 
nog over de vooronderstellingen van vroeger. Deze bleken niet meer als 
werkzaam te worden herkend, maar een nieuwe benadering en visie 
waren evenmin voorhanden. 
Het is achteraf niet zo verwonderlijk dat gesprekken over een nieuwe 
relatie tussen kerk-geloof en vakbeweging zo moeilijk verliepen. 
In diezelfde periode was ik ook lid van de landelijke 'Commissie Geloof 
en Vakbeweging' van het Nederlands Katholiek Vakverbond 
(1972-1979) waar ik mij met een aantal collega's met dezelfde proble
matiek geconfronteerd zag. De verlegenheid overviel dus niet alleen de 
vakbondsmensen. Zij was ook het deel van een aantal priesters die jaren 
lang hun krachten aan de katholieke arbeidersbeweging gegeven had
den als geestelijk adviseur van een diocesane, regionale of plaatselijke 
afdeling. Met het verdwijnen van de standsorganisatie waren ook zij 
naar de achtergrond verdwenen. 
De boven beschreven situatie deed een appèl op mijn theologische en 
pastorale interesse. Na een 25-jarig legerpastoraat in Indonesië en Ne
derland, waarin de relatie van priesters tot een organisatie met eigen 
doelstellingen eveneens een bron van nooit opgehelderde spanning was 
gebleken, werd ik bijzonder geboeid door de vraag hoe priesters in een 
organisatie als de Vakbeweging hebben kunnen functioneren. 
Het antwoord op deze vraag stootte op twee hindernissen. 
Wat betreft het denken en handelen van de geestelijke adviseurs bleek 
een samenhangend historisch overzicht over hun optreden niet voor 
handen. In de Gedenkboeken werden zij meestal terloops vermeld, 
inbegrepen en ingesloten als het ware in het totaal handelen van de 
katholieke arbeidersbeweging. Zij hoorden daar gewoon bij. Docu
menten, die op hen betrekking hebben, liggen her en der verspreid maar 
werden niet in een gesystematiseerd archief opgenomen. Het archief 
van het NKV, dat werd ondergebracht bij het Katholiek Documentatie 
Centrum te Nijmegen, is nog niet geordend. Behalve de vermelding van 
de namen en functies van de landelijke en regionale adviseurs, blijkt het 
weinig expliciete gegevens te bevatten. Aan het optreden in de afdelin
gen wordt nauwelijks aandacht geschonken. 
Behalve op officiële kerkelijke documenten was ik aangewezen op een 
groot aantal verspreide en getypte documenten, op rapporten en sa
menvattingen van gevoerde besprekingen, die voor een belangrijk deel 
nog in privé-bezit waren van oud-vakbondsbestuurders en oud-advi-
seurs. 

IX 



Een kostbare informatiebron bleek het Correspondentieblad voor de 
geestelijke adviseurs. Dit tijdschrift bevat ondanks zijn korte levensduur 
(1946-1952) een schat van gegevens juist met betrekking tot het prak
tisch functioneren van de geestelijk adviseur. Het grijpt terug naar de 
tijd van vóór de 2e wereldoorlog en memoreert allerlei inspanningen om 
aan de katholieke arbeidersbeweging dienstbaar te zijn. Helaas is de 
bronvermelding uiterst summier. In de meeste bijdragen ontbreekt zij 
geheel. Waar de oorspronkelijke bron door mij kon worden achter
haald, is dit in deze studie vermeld. Dikwijls was alleen een verwijzing 
naar dit tijdschrift mogelijk. Omdat de schrijvers zo dicht bij de door 
hen beschreven werkelijkheid stonden, meen ik aan hun berichten en 
verhalen een hoge graad van historische betrouwbaarheid te mogen 
toekennen.2 

Een tweede hindernis school in het antwoord, dat de theologie op deze 
vragen bood. Was dit voorheen eensluidend en nauwelijks omstreden, 
sinds Vaticanum II worden wij geconfronteerd met een veelvoud van 
modellen, die allen pretenderen een antwoord te geven op de situatie 
van onze tijd. Behalve niet gelijkluidend zijn de antwoorden moeilijk 
bruikbaar, deels vanwege het academisch karakter in W.-Europa, deels 
vanwege hun ontstaan in een volkomen andere politieke situatie, La
tijns Amerika. Daarom moest in het kader van deze studie worden 
volstaan met het schetsen van de situatie en het signaleren van enkele 
belangrijke aanzetten, die nog nadere uitwerking behoeven. 

In plaats van een volledige geschiedschrijving of de presentatie van een 
uitgewerkt theologisch model, wil deze studie een kritisch beredeneerde 
kroniek bieden van belangrijke historische gebeurtenissen en algemeen 
aanvaarde opvattingen, die licht werpen op de geschiedenis van een 
idee. 

Mijn heel bijzondere dank gaat uit naar Ger van Roon, historicus aan 
de Vrije Universiteit, die meedacht bij de historische verantwoording en 
naar Leo Mesman, die mij deelgenoot maakte van zijn inzichten en 
ervaringen als beleidsmedewerker FNV voor het Secretariaat Levensbe
schouwing en Vakbeweging. 

Dankbaar ben ik ook voor het ter beschikking stellen van kennis en 
persoonlijke ervaringen door een aantal mensen, die, hetzij als vak
bondsbestuurder, hetzij als geestelijk adviseur, de geschetste ontwikke
ling als oog- en hoorgetuigen zelf hebben meegemaakt en beïnvloed. 
Dankbaar memoreer ik hier de gesprekken met de vakbondsmensen: 
P.J.J. Mertens, F. van Bakel, A.P.G. van Koningsbruggen, J. Zwanikken 
en de adviseurs J. Doesburg, dr. F. Holthuizen, p. Fidentius, F. Sam-
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pers, p. R. Dieteren. Zonder de hulp en aanmoediging van al deze 
mensen was deze studie niet tot stand gekomen. 
Door hun medewerking was het mogelijk een kijkje achter de schermen 
te nemen. Tevens waren genoemde personen zo vriendelijk rapporten 
en documenten uit hun persoonlijk archief ter beschikking te stellen. 
Met behulp van dit materiaal heb ik beoogd inzicht te geven in de 
eigenlijke oorzaken van de ontstane breuk tussen katholieke kerk en 
vakbeweging en tevens mogelijkheden voor een nieuwe relatie verken
nender wijze afte tasten. 
Het NKV moge verdwenen zijn, de vraag naar de verhouding van geloof 
en vakbeweging is gebleven. 
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Deel Α. 

De kerk en het sociale vraagstuk 





I. Inleiding en vraagstelling 

De stormachtige ontwikkelingen binnen het Nederlands Katholiek 
Vakverbond (NKV) gedurende de afgelopen jaren heeft velen verbaasd 
en verontrust. Binnen tien jaar zag men het NKV van een zelfstandige 
confessionele katholieke organisatie veranderen tot partner in een Fe
deratie met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen ( N W ) , 
waarna men in luttele jaren zijn eigen zelfstandigheid en herkenbaar
heid vreesde te zien verdampen in de fusie met het N W die op 1 januari 
1982 een feit werd. 
Het einde van het NKV, dat overigens samenviel met de opheffing van 
het N W , was het einde van een beweging die in Nederland enorm veel 
heeft betekend en bereikt en waarvan het bestaan decennia lang be
schouwd werd als een adequaat antwoord op de gewenste relatie tussen 
kerk en maatschappij. 
Een korte tijd bestond de Federatie uit een samengaan van twee nog 
zelfstandige vakcentrales. Mocht het NKV in die overgangsfase formeel 
nog enige tijd zijn bestaan voortzetten, dan was dit bestaan toch ont
daan van de geest die deze beweging in leven had geroepen en jaren 
lang in stand had gehouden. Het was vervreemd van een denkwijze, een 
ideeënstelsel, een theorie die niet meer aansloeg en kennelijk zijn gel
digheid had verloren. Het was inmiddels ook ontdaan van die eige
naardige instituten die kenmerkend kunnen worden genoemd voor de 
katholieke arbeidersbeweging: het instituut van de standsorganisatie en 
het instituut van de geestelijke adviseurs, van kerkelijke functionaris
sen, die op verschillend niveau bemoeienis hadden met de beweging. 
De identiteit van de katholieke arbeidersbeweging, die juist in deze 
beide instituten haar uitdrukkingsvorm had gevonden, bleek ieder 
concreet steunpunt te hebben verloren. 
Ook binnen het eigen ledenbestand werd die identiteit nauwelijks nog 
begrepen of gewaardeerd, of het moest zijn als een begeerd tegenwicht 
tegen een dreigend overwicht van de partner. De overgrote meerderheid 
van de katholieke vakbondsleden zag nauwelijks nog een spoor van een 
relatie tussen hun geloof c.q. kerk en hun deelname aan de vakbewe
ging-
Alleen bij een kleine groep, meest oudere leden leefde die relatie nog 
voort in de vluchtige en ongrijpbare vorm van nostalgische herinnerin-
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gen aan vroegere tijden of als een verdediging daarvan. De opheffing 
van de eigen katholieke beweging betekende voor hen toch een emo
tioneel gebeuren dat ook hun gelovige instelling raakte. De relatie was 
in het verleden immers nooit als een vrijblijvende aangelegenheid 
voorgesteld. Het geloof zelf en de geloofstrouw waren ermee gemoeid. 
Pogingen om terwille van die minderheid in de achterban de eigen 
identiteit opnieuw vorm te geven en aldus veilig te stellen stootten op 
grote moeilijkheden en moesten noodzakelijkerwijze schipbreuk lijden. 
De voortdurend geuite verzekering dat de eigen identiteit in ieder geval 
voor de toekomst veilig zou worden gesteld, bleek een slag in de lucht. 
De identiteit bleek nergens aanwijsbaar. De graag gehanteerde maar 
mistige en mestige term 'nestgeur' gaf weinig verheldering. Het geeste
lijk vacuüm waarin de katholieke organisatie terecht was gekomen, had 
al eerder het verlangen doen ontstaan naar een nieuw Visie-program
ma. Het was bedoeld als een poging de geestelijke waarden en doel
stellingen van de eigen organisatie opnieuw te verwoorden. Ook een in 
de laatste fase van het deconfessionaliseringsproces opgerichte 'Com
missie Geloof en Vakbeweging' kon geen soulaas meer bieden. De eigen 
ziel was verdwenen: misschien is dit wel de meest kernachtige om
schrijving van hetgeen met identiteit bedoeld kan worden. Overgeble
ven was de organisatie, het kader van vele bekwame bestuurders. Maar 
het corpus was ontzield en het karkas zou na verdere ontbinding spoe
dig zichtbaar worden. De aanvaarding van een zware federatie naar een 
door het organisatiebureau Bosboom en Hegener ontworpen model dat 
een fusie inhield, betekende een toewending naar een althans historisch 
anders gemotiveerde vakbeweging. Het historisch anders zijn van de 
partner had zich in de loop der jaren gewijzigd en behoefde niet meer 
een obstakel voor eenwording op te leveren. De federatie kreeg de vorm 
van een fusie. Deze eenwording betekende het einde van een vakbe
weging, die opmerkelijk en specifiek was, juist door haar relatie met de 
katholieke kerk. Deze relatie van de katholieke arbeidersbeweging met 
de katholieke kerk willen we aan een nader onderzoek onderwerpen. 
Behalve vanuit historische gezichtspunten kan deze relatie ook vanuit 
een theologisch perspectief worden geanalyseerd. 

Wat is er eigenlijk gebeurd toen de relatie werd aangegaan9 Hoe kwam 
die tot stand? Welke waren de motieven? Welke theologische visie heeft 
deze relatie ondersteund en gedragen? Is deze geloofskijk nu verdwe
nen? Wat zijn hiervan de oorzaken? Hoe hebben die talloze priesters 
hun taak opgevat? Onder welk kerkelijk en sociaal gesternte9 Met welke 
bagage waren zij toegerust? Met welke theologie gingen zij aan de slag? 
Door welke oorzaken is hun positie veranderd en praktisch verdwenen? 
Nog belangrijker leek de vraag welke theologie in staat moet worden 
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geacht de verstoorde relatie op een andere manier nieuwe inhoud te 
geven? Hoe heeft die relatie zo lang stand kunnen houden en werkzaam 
kunnen zijn? Wat zijn de efTecten geweest van deze relatie? Was deze 
relatie heilzaam voor de katholieke arbeidersbeweging of heeft zij de 
arbeidersbeweging belemmerd en gehinderd? Hoe kunnen wij de 
jongste ontwikkeüngen waarderen? 
Een antwoord op deze vragen zal verkregen moeten worden door een 
analyse van de verhouding waarin zowel theoretisch als praktisch de 
kerk en de samenleving zich tot elkaar verhielden. Het zijn vragen naar 
de historische verhouding van kerk en maatschappij. Is deze relatie op 
adequate wijze door de kerk ingevuld? En daarop aansluitend mag heel 
concreet de vraag gesteld worden of de katholieke arbeidersbeweging, 
zoals zij door de bisschoppen gewenst en geleid werd, wel in staat was 
een adequaat antwoord te geven op de maatschappelijke situatie en 
ontwikkeling maar ook op de geloofsvraag. 

Het zijn ernstige vragen. Wij beseffen dat een katholiek geloofsbesef en 
een katholieke geloofsbeleving, die zich ontwikkelen vanuit een geïso
leerde theorievorming zonder bemiddeling van en zonder aansluiting 
op de sociale werkelijkheid, gemakkelijk een eigen en zelfstandig leven 
kunnen leiden. Zij beogen dan eigen doelstellingen waaraan de doel
stellingen van de maatschappij ondergeschikt worden gemaakt. Een 
geïnstitutionaliseerde godsdienst is niet vrij van interessen en belangen. 
Al gauw interpreteert en verordonneert zij het menselijk handelen te 
harer gunste en maakt het andersluidende daaraan ondergeschikt, zeker 
wanneer zij dit kan doen met behulp van een door haarzelf vastgelegde 
hiërarchie van waarden. 
Nog zwaarder weegt de last tot volgzaamheid wanneer de standpunten 
van de kerk op sociaal terrein direct of indirect geassocieerd worden met 
het onfeilbaarheidskarakter van het katholieke leergezag. Het staat dan 
geenszins vast dat haar kerkelijke doelstellingen convergeren met de 
echte belangen van bijvoorbeeld een vakbeweging. Eerder lijkt het 
vermoeden gewettigd dat zulks niet altijd het geval is geweest. 

Dit zou kunnen betekenen dat de katholieke vakbeweging in Nederland 
lange tijd heeft gehandeld vanuit een oud en verouderd patroon, dat 
door de kerk werd aangereikt en in stand gehouden. Dit zou tevens 
inhouden dat de katholieke vakbeweging zich meer heeft ingesteld op 
de opvattingen in de kerk dan op de veranderingen in de maatschappij. 
Hieruit komt nog scherper de vraag naar voren of de katholieke vak
beweging, zoals ze verordonneerd was door de bisschoppen, wel in staat 
was een adequaat antwoord te geven op het ontstaan en de ontwikkeling 
van de geïndustrialiseerde samenleving. Hoe kwam het dat de R.K. kerk 
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zich ontwikkeld heeft tot een bastion tegen het socialisme? En hoe kon 
het gebeuren dat de geestelijke adviseurs gingen functioneren als de 
voelhorens en beïnvloedingsinstrumenten van een kerk die was blijven 
steken in een prae-industriële ideologie en een hardnekkige afwijking 
van het socialisme? 

Om het antwoord op al deze vragen in het vizier te krijgen zal het nodig 
zijn na te gaan: welke sociale opvattingen in de kerk domineerden; 
vervolgens welke plaats en functie de gezagsdragers van de katholieke 
kerk binnen de katholieke vakbeweging innamen en hoe de katholieke 
vakbondsleden stonden zowel tegenover het instituut kerk als tegenover 
de samenleving. Een niet geringe betekenis moet daarbij worden toe
gekend aan de pauselijke sociale encyclieken. Deze hebben de bouw
stenen aangedragen voor hetgeen wij aanduiden als de katholieke so
ciale leer, waarin het denkpatroon van de katholieke kerk zijn neerslag 
en legitimatie heeft gekregen. De vraag hierbij is of de Nederlandse 
katholieke vakbeweging steeds in de pas is gebleven met dit aangereikte 
denkpatroon of daarmee in bepaalde situaties toch op gespannen voet 
heeft gestaan en eigen accenten heeft geplaatst. 

De veranderingen in de relatie tussen kerk en vakbeweging3 hebben 
zich uiteraard niet plotseling voltrokken. Voordat vragen en twijfels 
over de juistheid en bruikbaarheid van de katholieke sociale leer in alle 
openheid geuit werden, zouden er ingrijpende veranderingen moeten 
plaatsvinden, zowel in de maatschappelijke verhoudingen als in de 
opvattingen over de beleving van geloof en kerk. Gedurende de laatste 
decennia bleek de band met de katholieke kerk en haar hiërarchie 
steeds meer omstreden. Toch heeft het tot 1960 moeten duren voordat 
een bisschoppelijke aanbeveling tot wijziging van de organisatiestruc
tuur geseponeerd kon worden.4 Toen men zich in latere jaren bewust 
werd dat de oorspronkelijke band verdwenen was, stond de federatie en 
in haar gevolg de fusie voor de deur. 
Het is ons in deze studie niet in de eerste plaats erom begonnen een 
beter en kritisch inzicht te krijgen in het verleden van een stuk maat
schappelijke werkelijkheid. Een evaluatie van de veranderingen die 
zowel in de maatschappij als in de kerk hebben plaatsgevonden zal 
uileindelijk tot de vraag leiden of en zo ja welke godsdienstig-kerkelijke 
visie zich leent om alsnog een nieuwe relatie van geloof en vakbeweging 
tot stand te brengen. Welke geloofsinterpretatie is in staat de gegroeide 
vervreemding tussen kerk en vakbeweging ongedaan te maken? En 
welke organisatorische structuur zou zich daartoe kunnen lenen? Maar 
dan bevinden wij ons al in het heden. 
Het zijn deze vragen waarvoor ook de FNV, die zich zonder voorbehoud 
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openstelde voor een mogelijke inbreng van levensbeschouwelijke visies, 
zich nu geplaatst ziet. Of voor het beleven en uitdragen van een eigen 
geloofsvisie een bepaalde vorm van structuur wenselijk of noodzakelijk 
is, zal mede afhankelijk zijn van de verworven inzichten. Daarin zal 
duidelijk moeten worden of en onder welke voorwaarden een rol kan 
worden toegedacht aan levensbeschouwelijke c.q. christelijke opvattin
gen binnen het handelen van een vakbeweging. 

De volledige geschiedenis van het NKV is nog niet geschreven. Ook in 
deze studie wordt daartoe geen poging ondernomen. De focus waarin 
de ontwikkeling van het NKV bezien wordt, is die van het functioneren 
van de Rooms Katholieke vakbeweging via de persoon en functie van 
de geestelijk adviseurs. Het is niet om de geschiedenis van een vakbe
weging te doen, maar om de geschiedenis van een idee. Hier zal worden 
nagegaan, hoe deze idee in de historie zich heeft ontwikkeld. Het tijdvak 
1889-1979 is gekozen omdat deze jaartallen verwijzen respectievelijk 
naar de stichting van de eerste R.K. Werkliedenvereniging door Ariëns 
(1889) en naar de oprichting van het FNv-sekretariaat Levensbeschou
wing en Vakbeweging (1979) waarin de verhouding Kerk (Geloof) en 
vakbeweging op een nieuwe wijze gestalte heeft gekregen. 

Deze studie heeft dus een theologische en een pastorale intentie. Het 
doel is inzicht te krijgen in de ontwikkelingvan een theologisch denken. 
De bevindingen van dit onderzoek beogen het leveren van een bijdrage 
aan een kritisch-theologische bezinning op de ideologisering van het 
natuurrecht zoals deze zich met name in de 'sociale leer' van de kerk 
heeft doorgezet. 
Vervolgens richt de aandacht zich op de vraag welke verhouding van 
geloof en samenleving in de huidige wereld relevant en heilzaam kan 
zijn. En hiermede is behalve het theologisch aspect ook de pastorale 
vraag aangesneden, hoe christenen van onze tijd opnieuw vanuit hun 
geloof een eigen verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor de 
samenleving. 
Het meest belangrijk lijkt de vraag, wat uit de in deze studie beschreven 
processen kan worden geleerd inzake de vraag naar wenselijkheden en 
mogelijkheden voor een politiek pastoraat in Nederland. 
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II. Kerkelijke reacties op het sociale vraagstuk 

/ Reactie van Rome 

Het sociale vraagstuk was in de negentiende eeuw geen typisch Neder
lands probleem Elders was het probleem in alle heftigheid in een 
vroeger stadium aan de orde gesteld In 1848 hadden Marx en Engels 
hun Communistisch Manifest gepubliceerd waarin zij de verworpenen 
der aarde opriepen om zich te verenigen tot een machtig leger van de 
Proletariers van alle landen Van de zijde van de katholieke kerk is daar 
nauwelijks op gereageerd Tot dan hadden de pausen Gregonus XVI in 
'Miran Vos', 1832 en later Pius IX in 'Quanta Cura' en 'Syllabus Erro-
rum', 1864 zich geconcentreerd op een afweer tegen het uit de Franse 
revolutie voortgekomen Europese liberalisme. De traditionele alliantie 
tussen de kerk en de conservatieve machten, troon en altaar, werd 
gehandhaafd ter gezamenlijke bestrijding van hen die de maatschap
pelijke status quo aanvochten Een toenemende ontkerstening onder 
brede lagen van de bevolking was het gevolg geweest van de invloed van 
de ideecn der Verlichting en de drang naar sociale rechtvaardigheid 
onder grote groepen arbeiders De revoluties in 1848 hadden de positie 
van de katholieke kerk verzwakt Wilde de kerk niet nog verder ver
vreemd raken van de arbeiderswereld, dan was ingrijpen geboden en 
kon de sociale kwestie niet langer genegeerd worden Op verschillend 
niveau is toen vanuit de katholieke kerk gereageerd op de ontstane 
situatie 5 

Het is paus Leo XIII geweest die een uitdrukkelijke poging deed het 
gezag van de kerk op maatschappelijk gebied te herstellen Zijn ency
cliek 'Rerum Novarum' uit 1891 zou de 'Magna Charta' worden van de 
katholieke sociale leer Enkele jaren daarvoor, tijdens de periode van 
internationale depressie, had hij in 1880 op voorstel van kardinaal 
Gibbons zijn goedkeuring verleend aan de oprichting van een inter
confessionele arbeidersorganisatie 'the Knights of Labour' 

In de encycliek 'Graves de Communi Re' (1901) legde hij vast dat het 
sociale vraagstuk allereerst een zedelijk en godsdienstig probleem was, 
aan de oplossing waarvan allen dienden mee te werken, zij het in 
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gehoorzaamheid aan de bisschoppen. In de kern is hiermede de richting 
getypeerd van waaruit Leo XIII het sociale vraagstuk benaderde. Ook 
de na hem komende pausen tot aan Johannes XXIII hebben de invloed 
hiervan ondergaan. Pas met Johannes XXIII trad een verandering op in 
de wijze waarop de kerkelijke leiding het sociale vraagstuk benaderde.6 

In 'Rerum Novarum' poogde Leo XIII een middenweg aan te geven 
tussen hervorming en berusting.7 Zowel het liberalisme als het socialis
me konden in zijn ogen geen genade vinden. De encycliek opent met 
een vlammend protest tegen de toestand waarin het liberalisme een 
groot deel van de arbeiders als 'bijna slaven' gevangen hield. Concrete 
conclusies werden nauwelijks getrokken. Na dit begin concentreerde 
zich de verdere aandacht op een onvoorwaardelijke afwijzing van het 
socialisme. 
Centraal onderwerp van de encycliek is de toestand van de arbeider. 
Daarover wil de paus zijn licht laten schijnen. 
De grondslag van een taakverdeling tussen kerk, staat en belangheb
benden wordt gezocht in de natuurwet. Vanuit het onderscheid van 
mens en dier worden conclusies getrokken over de verantwoordelijk
heid en rechten van de betrokkenen en de juiste ordening van de 
samenleving. Deze ordening wordt bekrachtigd door goddelijke wetten. 
De visie van de paus is dus geenszins vrijblijvend. Als onderdeel van de 
natuurlijke ordening wordt het privé-bezit gewettigd en daarbij wordt 
verwezen naar het gebod 'Gij zult niet begeren wat een ander toekomt'. 
Het ongeschonden bewaren van het privé-eigendom wordt gesteld als 
de eerste grondslag van de samenleving. Een staatsinmenging zou in
gaan tegen de natuurlijke gerechtigheid. Een boer die zijn land bewerkt 
heeft recht op zijn land en zijn produkten. 
Volgens dezelfde natuurlijke ordening kan het lagere niet gelijk worden 
aan het hogere. Maar er bestaat wel een natuurlijke saamhorigheid van 
de klassen. De opvatting dat de ene klasse vijandig staat tegenover de 
andere gaat in tegen de rede en tegen de waarheid. De klassen hebben 
elkaar juist nodig. Geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid, noch 
arbeid zonder kapitaal (no. 14). De ondergeschikte mag in geen geval 
oproer maken. De kerk wijst de vijandschap tussen de klassen af. 
Daartegenover mogen de zwakken niet worden uitgebuit, want ook dit 
druist in tegen het goddelijk en menselijk recht. 
Dit neemt niet weg dat arbeid als gevolg van de zonde nu eenmaal een 
pijnlijk karakter heeft. Het lijden is inherent aan het mens-zijn en de 
mens heeft zich daarnaar te schikken. Hij moet het leven nemen zoals 
het is. Een voorwaarde voor een juiste kijk op aardse zaken is het 
oog-hebben voor het andere, eeuwige leven. De aarde is een balling
oord. Ook door Jezus Christus worden kwellingen niet weggenomen: zij 
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kunnen dienen als prikkel tot deugd. Armoede is geen schande. Christus 
zelf werd arm. De voorkeur van Gods liefde voor de armen kweekt 
berusting. 
Zonder hulp van godsdienst en kerk is een juiste oplossing niet mogelijk 
want de kerk put uit het Evangelie de leerstellingen die kracht bezitten 
om óf de maatschappelijke strijd bij te leggen óf deze minstens in 
scherpte en heftigheid te doen afnemen. 

Met deze gedachten als uitgangspunt is de weg geplaveid voor een 
directe taak van de kerk. Het is de kerk, die het meest vermag en 
bijdraagt tot gehoorzaamheid aan plicht, tot beteugeling van driften, tot 
liefde jegens God en naasten. De wens tot terugkeer van het christelijk 
leven en van de christelijke instellingen vormt dan ook de basis van 
verenigingen van katholieke arbeiders. Want die verenigingen hebben 
de taak het christelijk leven dat noodzakelijk is om tot een goed geor
dende samenleving te komen, te bevorderen en mogelijk te maken. Juist 
door aan te sporen tot deugdbeoefening levert de kerk een bijdrage aan 
de pogingen de arbeiders op te heffen uit hun beklagenswaardige toe
stand. De onderhouding van christelijke zeden is bevorderlijk voor een 
zekere voorspoed in het stoffelijke. Bovendien stemt zij de mensen tot 
tevredenheid ook wanneer voorspoed achterwege blijft. Alleen de kerk 
kan tot heldhaftige liefde en christelijke weldadigheid oproepen. 

Rerum Novarum gaat uit van het verschil in stand. Met het lagere dat 
niet gelijk mag worden aan het hogere worden de bestaande verschillen 
tussen mensen gesanctioneerd. 'Niet allen bezitten hetzelfde verstand, 
dezelfde bekwaamheid, dezelfde gezondheid, dezelfde krachten. Het 
gevolg van dit noodzakelijk verschil is vanzelf een ongelijk fortuin' (no. 
14). Het verschil van stand met het daaraan verbonden verschil van 
bezit verdeelt de mensen noodzakelijkerwijs in klassen. De klassen 
worden opgehangen aan het verschil tussen kapitaal en arbeid, tussen 
rijk en arm. 'Vooreerst dan ligt in de gehele godsdienstleer, die de kerk 
bewaart en aan de mensen voorhoudt, een zeer grote kracht, om de 
rijken en armen bij elkaar te brengen en met elkaar te verzoenen, door 
namelijk beide klassen weer te brengen tot haar wederzijdse verplich
tingen, vooral die welke haar oorsprong vinden in de rechtvaardigheid' 
(no. 15). 'Deugd is het gemeenschappelijk erfgoed der stervelingen, 
onder het bereik zowel van de lagere als de hogere klassen, van rijken en 
armen' (no. 20). 

De paus onderschrijft de noodzaak van arbeidersorganisaties, die tege
moetkomen aan bepaalde behoeften. De voorkeur voor katholieke or
ganisaties is gebaseerd op de overweging dat een onrechtvaardige en 
ondraaglijke tyrannie moet worden tegengegaan. Hoe deze katholieke 
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organisaties dienen te worden ingericht en hoe zij moeten werken, 
wordt door de kerk aangegeven. Door priesters en leken moet deze 
aangelegenheid worden bevorderd. Zowel seculiere als reguliere gees
telijkheid moet opkomen voor de geestelijke belangen der aangeslote
nen. 
Als doel van de verenigingen wordt aangegeven de bevordering van het 
lichamelijke, geestelijke en stoffelijke welzijn. Daaronder vallen de be
hartiging van arbeidersbelangen, het regelen van verhoudingen tussen 
arbeiders en patroons en het doen naleven van de evangelische voor
schriften. Als voorwaarde wordt gesteld dat de godsdienstige zedelijke 
vorming de eerste plaats inneme. Deze dient als voornaamste doel te 
worden nagestreefd. Naar dit voornaamste doel moet de inrichting van 
de vereniging geregeld worden. Want wat baat overvloed van bezit als 
het heil van de ziel in gevaar komt? Men dient uit te gaan van God. De 
arbeider moet opgewekt worden tot dienst van God, tot eerbied en 
liefde jegens de kerk, de sacramenten enz. Als werkzame en bescheiden 
mensen moeten zij de strijd op redelijke wijze beslechten. Tot besluit 
wordt nogmaals vastgesteld dat alleen de godsdienst het kwaad tot de 
wortel kan uitroeien. De voorwaarde daartoe is het herstel van de 
christelijke zeden. Redding kan alleen komen vanuit de christelijke 
liefde. 

Uit deze beknopte en gerichte weergave blijkt allereerst hoe de maat
schappelijke verbetering die 'Rerum Novarum' poogde te realiseren in 
nauw verband werd gebracht met het zedelijke en individuele gedrag 
van de arbeider. Een vereniging van katholieke arbeiders moest daarom 
allereerst gericht zijn tegen de voortwoekerende zedelijke laksheid en 
zich allereerst richten op de godsdienstige en zedelijke vorming. Alleen 
al vanuit dit gezichtspunt was een leidinggevende plaats van kerkelijke 
functionarissen in de verenigingen van katholieken een min of meer 
vanzelfsprekende zaak. Hierop konden kerkelijke leiders en priesters 
zich beroepen wanneer zij voor zichzelf of tegenover anderen een legi
timatie zochten voor hun veelvuldige bemoeienis met de verenigingen 
van katholieke arbeiders. De verenigingen van arbeiders, zoals deze 
door 'Rerum Novarum' werden beoogd, waren verenigingen met een 
primair zedelijk en geestelijk doel. Met de realisatie van dit doel zou 
eigenlijk het grootste kwaad al bezworen zijn. Publieke welvaart en 
welzijn zouden het best gediend zijn als ieder individu op zijn plaats 
maar zijn best deed zijn eigen belang te dienen en een godvruchtig mens 
te zijn. 

In eerste instantie was de godsdienst een privé-aangelegenheid. Zij 
moest de mens helpen zijn eeuwig heil te bereiken. 
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'Wat baat het uiteindelijk de mens de hele wereld te winnen, maar 
schade te lijden aan zijn ziel?'8 (Rerum Novarum, no 42) 
De verwijzing naar deze tekst is vol betekenis In tweede instantie zou 
een juiste beleving van deze godsdienst ook een bijdrage betekenen 
voor de arbeidsvrede en voor het behoud van gevestigde waarden in de 
samenleving 
Omdat het zwaartepunt werd gelegd op de persoonlijke godsdienstige 
levenswandel viel een bijzondere verantwoordelijkheid toe aan de 
geestelijke leiders die de levenswandel van hun gelovigen hadden te 
begeleiden Al zouden zij het uitvoerende werk overlaten aan de leken, 
uiteindelijk vertegenwoordigden de priesters de hoogste instantie 
Godsdienst was hun terrein en van de godsdienst was het sociale welzijn 
afhankelijk gesteld Bovendien konden de kerkelijke leiders beschikken 
over een eigen informatiebron 

Ter ondersteuning van de ontwikkelde denkbeelden werd teruggegre
pen op de natuurwet, dat complexe en haast ongrijpbare fenomeen, dat 
telkens weer opduikt als de kerk uitspraken doet met een onherroepelijk 
en absoluut karakter betreffende het menselijk handelen De natuurwet 
moge dan voor het menselijk verstand kenbaar zijn, de kerkelijke lei
ding beroept zich op een eigen gezag om de implicaties van de natuur
wet waarheidsgetrouw aan te wijzen (Rerum Novarum, no 22) 
Het laatste woord komt toe aan de kerk De sociale orde valt onder haar 
rechtsgebied en zij kan zelf de grenzen van haar rechtsgebied afbake
nen Zij heeft zich dan ook niet onbetuigd gelaten 

Wanneer wij met hedendaagse ogen de inhoud en strekking van 'Rerum 
Novarum' opnieuw bezien, dan kan het verbazing wekken dat deze 
encycliek zozeer werd begroet en bejubeld toen zij in 1891 verscheen 
Misschien dat wij nu pas in staat zijn de kloof te zien tussen dit kerkelijk 
denken en een zich veranderende en industrialiserende maatschappij 
Toch zou 'Rerum Novarum' de geschiedenis ingaan als de 'Magna 
Charta' van de sociale leer van de katholieke kerk 9 In het Handboek 
van de kerkgeschiedenis kenschetst van Laarhoven 'Rerum Novarum' 
als 'een werkelijk hoogtepunt in de sociale geschiedenis (ondanks ge
breken uit al te grote voorzichtigheid) inzoverre de katholieke kerk zich 
als eerste van de kerken officieel uitsprak ten gunste van de werknemers 
en haar uitdrukkelijke steun en bescherming gaf aan de jarenlange 
pnvé-acties van vaak gesmade en gewantrouwde pioniers'10 

Een volledige behandeling van de betekenis van de encycliek 'Rerum 
Novarum' is echter met het doel van dit onderzoek Wij beperken ons 
tot de vaststelling dat de kerk zich het sociale vraagstuk оогаИое-сі-
gent als een godsdicnstig-zedelijk vraagstuk, en mede op grond van een 
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haar toekomende bevoegdheid tot uitleg van de natuurwet, een lei
dinggevende positie opeist bij de oplossing daarvan. Want hier vinden 
wij de moraaltheologische fundenng voor de taak die aan bisschoppen 
en priesters werd toegekend om de doelstellingen zoals die de paus voor 
ogen stonden, te helpen realiseren. 

Ook bij de latere pausen zijn de uitgangspunten van 'Rerum Novarum' 
terug te vinden Pms X (1903-1914) legde nog sterker de nadruk op de 
beoefening van christelijke deugden als rechtvaardigheid, naastenlief
de, tevredenheid en matigheid Het sociale vraagstuk was voor hem in 
de eerste plaats een zedelijke kwestie In de encycliek 'Singulan qua-
dam' (1912) koos Pms X principieel voor zuiver katholieke vakvereni
gingen. Een samengaan in algemeen christelijke organisaties kon in 
bepaalde omstandigheden als 'een geringer kwaad' getolereerd worden 
Door het benadrukken van de christelijke deugden koos Pius X in feite 
partij van conservatieve katholieken die van een sociale verandering 
weinig goeds verwachtten De integrahsten grepen deze terugval maar 
al te graag aan om 'andersdenkenden' in een kwaad daglicht te stellen. 
Van Laarhoven11 stelt dan ook 'Onder deze paus waren moeilijke 
dagen aangebroken voor de katholieke sociale actie de gretigheid 
waarmee integrahsten weer alle nadruk gingen leggen op de caritas als 
de oplossing van de sociale kwestie, verried hun afkeer voor de weg die 
Leo XIII officieel gewezen had' Benedictus XV (1912-1922) sloot zich 
weer geheel aan bij Leo XIII, zij het dat hij geen wezenlijk nieuw 
gezichtspunt aandroeg. 

Pius XI ( 1922-1939) daarentegen achtte een algehele hervorming van de 
maatschappij noodzakelijk Zijn ideaalbeeld was de corporatieve sa
menleving Veertig jaar na 'Rerum Novarum' verscheen zijn sociale 
encycliek 'Quadragesimo Anno' (1931). In haast nog sterkere bewoor
dingen dan Leo XIII benadrukt hij het recht van de kerkelijke leiding 
om zich met sociaal-economische kwesties in te laten 'Voorop gesteld 
moet worden, wat reeds Leo XIII onomwonden uitgesproken heeft, dat 
Wij het recht en de plicht hebben om met oppergezag te beslissen in 
kwesties van sociale en economische aard Krachtens het feit dat Ons 
door God de schat der waarheid is toevertrouwd en krachtens Onze 
strenge plicht de zedenwet onverminderd te verklaren en haar naleving, 
koste wat het koste, door te voeren, vallen niet alleen kwesties van 
sociale maar zelfs van economische aard onder Onze bevoegdheid en 
hebben wij hierin het laatste woord te spreken'. (Quadragesimo Anno, 
nr 41). Volgens deze gedachtengang heeft de kerk ook het recht deel te 
nemen aan de discussies op sociaal gebied en een rechtvaardige oplos
sing voor te stellen.12 
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Omdat vanuit dit kerkelijk perspectief dwalingen op godsdienstig en 
zedelijk gebied de voornaamste oorzaak van de sociale misstanden 
vormen, valt het sociale vraagstuk binnen de rechtsbevoegdheid van de 
katholieke kerk: niet slechts omdat de wetten van het evangelie herstel 
der geschonden orde mogelijk maken, maar ook omdat zij de enig juiste 
richtlijnen bevatten tot haar vervolmaking. Hier moet van een niet 
geringe pretentie worden gesproken, die des te aanvechtbaarder wordt 
omdat ook de voorkeur van Pius XI voor een corporatieve staat een 
dergelijke richtlijn was. Pius XI was minder bevreesd voor het fascisme 
dan voor het communisme, ook in zijn sociale politiek. De encyclieken 
tegen het fascisme en tegen het nationaal-socialisme respectievelijk 
'Non abbiamo bisogno', 29 juli 1931 en 'Mit brennender Sorge', 14 
september 1937 verschenen eerst toen zowel het nationaal-socialisme 
als het fascisme hun ware karakter manifest hadden gemaakt.13 

Pius XII (1939-1958) zette de sociale leer voort. In vele radiobood
schappen, toespraken bij audiënties en brieven gaf hij uiting aan zijn 
zorgen, met name over het groeiend communisme. Tot een sociale 
encycliek is hij niet gekomen. Op opvattingen van de latere pausen 
komen wij in een later stadium terug. 
Het maatschappij-model van Pius XII en zijn voorgangers was in 
hoofdzaak gebaseerd op een aantal zedelijke beginselen, overeenkom
stig de pauselijke opvatting van de goddelijke natuurwet, die de hoek
steen diende te zijn van elke 'rechtvaardige' maatschappij. Alleen Pius 
XI sprak zich in 'Quadragesimo Anno' uitdrukkelijk uit voor een 'ge
zond corporatief systeem'. Tot de tweede wereldoorlog domineerde de 
door het corporatisme gevoede opvatting van de maatschappij als een 
organisme met een hoofd en onderscheiden ledematen en met als fun
damenteel organisme: het gezin. 

Bij het ontwikkelen van de sociale leer waren de pausen zich zeer 
bewust van de rivaliserende maatschappij-visie van het socialisme en 
communisme. Zij veroordeelden deze als dwalend en gevaarlijk. Het 
recht op privé-eigendom werd door Leo XIII verdedigd als een deel van 
de door God gegeven natuurwet op een wijze die bij een prae-indus-
triële agrarische maatschappij niet had misstaan. Nog bij Pius XII was 
dit een kernpunt. Wel benadrukte hij de sociale functie van de eigen
dom en zijn secundair karakter tegenover het primaire algemene ge
bruiksrecht. Onder Johannes XXIII en Paulus VI zou hierin een verdere 
vermildering optreden. De pausen begrepen echter dat een afwijzing 
van de socialistische leer alléén niet voldoende was om de arbeiders uit 
het vijandige kamp te houden. Daarom probeerden zij vanaf Leo XIII 
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de arbeiders ervan te overtuigen, dat de kerk hen niet vergat en de juiste 
oplossing voor de problemen had: geen klassenstrijd maar arbeiders èn 
kapitalisten moesten hun rechten en plichten ten aanzien van elkaar 
nakomen. Een ethisch program op basis van een morele analyse. Uit het 
geheel van opvattingen resulteerde het begrip: 'de katholieke sociale 
leer'. Omdat dit gedachtensysteem ontstaan was uit de authentiek ver
klaarde uitleg van de natuurwet, als door God gegeven en van Gods
wege door de kerk aan de gelovige verklaard en onderricht, werd aan de 
katholieke sociale leer een religieuze strekking toegedacht, aan wier 
juistheid niet viel te tornen. Deze theologische fundering van de sociale 
moraal maakte de pauselijke richtlijnen op dit gebied minder kwetsbaar 
voor rationele kritiek. 
Ook de afwijzing van het socialisme was hierop gebaseerd. 

Samenvattend leidt deze eerste verkenning naar het optreden van de 
pausen ons naar enkele conclusies. 
De kerk heeft met haar sociale leer een eigen doelstelling nagestreefd: 
de veiligstelling en bescherming van het christelijk geloof. Hoewel op
rechte sociale bewogenheid over de miserabele leef- en werksituatie van 
de arbeiders aan de pausen niet ontzegd kan worden, lijkt het dat 
bestrijding van die ellende niet hun voornaamste motiefis geweest. 
De pausen zagen het sociale vraagstuk bij voorkeur als een godsdien-
stig-zedelijk vraagstuk waaraan allerlei gevaren voor het geloof (en de 
kerk) verbonden waren. Deze gevaren moesten worden bezworen. 
Vandaar dat zo'n zware nadruk werd gelegd op het geestelijk heil van de 
gelovige. Daarom diende het op de eerste plaats te gaan. Sociale ver
betering was goed en zelfs dringend vereist, maar zij bleef ondergeschikt 
aan de christelijke deugden van gehoorzaamheid, van matigheid, te
vredenheid en inschikkelijkheid. Aan de oplossing van de sociale 
kwestie zat onvermijdelijk het gevaar verbonden dat godsdienstige 
waarden in het gedrang zouden komen. De verlokking van grotere 
welstand zou de aantrekkelijkheid van het geestelijk geluk wel eens 
kunnen verduisteren. Gevaren dreigden er vanuit de liberale opvattin
gen die een samenleving zonder God voor mogelijk hielden. Maar meer 
viel te vrezen van de kant van de socialisten die een samenleving met 
God als hinderlijk en verdovend bestempelden en de droom van een 
socialistisch paradijs ervoor in de plaats stelden. 
De reaktie van de kerkelijke overheid op de sociale toestand werd 
bepaald door het uitgangspunt dat de oorzaken van alle maatschappe
lijke ellende en tekorten grotendeels en op de eerste plaats gezocht 
moesten worden in de ellende en tekorten op godsdienstig en zedelijk 
gebied. Dit verwijt werd gericht zowel tot de werkgevers als tot de 
werknemers. Maar de eerste categorie kon zich verheugen over een 
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maatschappij-structuur die hen over het algemeen welgezind was. Aan 
een fundamentele en uitgewerkte kritiek op die structuur is men toen 
van kerkelijke zijde niet toegekomen. Het tekort lag niet in het niet-zien 
van de klassenstrijd en de tegenstellingen in de samenleving maar in de 
naïeve verwachting dat deze tegenstellingen onderling in harmonie 
konden worden gebracht. De zwakte lijkt dan ook niet zozeer te liggen 
in de afwijzing van de klassenstrijd maar in de overdreven hoop en 
verwachting van de harmonie. Deze droom zou uiteindelijk stuk lopen 
op de harde werkelijkheid. Dat wil geenszins betekenen dat oprechte 
zorg over de sociale noden aan de pausen vreemd was. Zij begrepen ook 
heel goed dat een verbetering van de sociale toestand een voorwaarde 
was voor de beleving van genoemde christelijke deugden. Van dit in
zicht getuigde Leo XIII toen hij in zijn encycliek 'Rerum Novarum' een 
keus deed ten gunste van de school van Luik, die zich voorstander had 
getoond van sociale activiteiten. Zulks in tegenstelling met de school 
van Angers, die zich haast uitsluitend om het geestelijk heil leek te 
bekommeren. Het bijzondere van Rerum Novarum is de keuze van Leo 
XIII voor de school van Luik14 waardoor in de Kerk de ruimte werd 
geschapen zich met sociale vraagstukken bezig te houden, ook al wer
den deze ondergeschikt gemaakt aan de godsdienstige belangen. 
In Hoofdstuk VIII komen wij hier nader op terug. 
Een ander gevolg van de koppeling van sociale nood en armoe aan 
godsdienstige nood was de vanzelfsprekendheid van de opvatting dat de 
leiding bij de oplossing van het sociale vraagstuk het beste in handen 
zou zijn bij diegenen die belast waren met de prediking en het doen 
onderhouden van Gods geboden. Wanneer alleen het onderhouden van 
het Evangelie herstel kon brengen van de geschonden orde, dan ligt het 
voor de hand dat zij, die dat Evangelie hebben te verkondigen, zich 
geroepen en gerechtigd voelen tot bindende uitspraken. Daarom kon
den de pausen met een uitdrukkelijk beroep op hun oppergezag bin
dende richtlijnen uitvaardigen en konden de bisschoppen binnen hun 
eigen rechtsgebied deze richtlijnen gaan concretiseren en uitvoeren 
naar gelang volgens hun inzicht de plaatselijke situatie dit zou eisen. 
Derhalve werd in 'Rerum Novarum' gesteld: 'Geen aannemelijke op
lossing van het maatschappelijk vraagstuk zal gevonden worden tenzij 
met behulp van de godsdienst en de kerk. Alle pogingen der mensen 
zullen zonder vrucht blijven als de kerk wordt uitgeschakeld'. (Rerum 
Novarum, nr. 13). 

Een rechtstreekse bevoegdheid komt de kerk toe in hetgeen tot haar 
eigen taak behoort; met andere woorden in aangelegenheden van 
godsdienstige en zedelijke aard, in zaken van geloof en zeden. Die 
bevoegdheid kan zich echter ook uitstrekken over economische en so
ciale aangelegenheden voor zover de belangen van de godsdienst en van 
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de zielen hierbij betrokken zouden zijn. De kerk bepaalt zelfwaar haar 
grenzen liggen. Aan de kerk is het laatste woord. 
De opvatting van een haar toekomende leidende functie van de kerk bij 
het streven naar een oplossing voor maatschappelijke problemen heeft 
niet kunnen verhinderen dat de invloed van de sociale leer zich tot het 
einde van de tweede wereldoorlog niet veel verder uitstrekte dan tot de 
kringen van de praktizerende katholieken. Door de uitgangspunten van 
de pauselijke sociale leer is voor de geestelijke functionarissen binnen 
die katholieke wereld een groot arbeidsterrein braak komen te liggen. 
Zij hebben die arbeid ook niet geschuwd! 

2. Reactie van bisschoppen 

In de loop van de negentiende eeuw werd ook in Nederland het sociale 
vraagstuk dat in zekere zin al langer bestond, een algemeen acuut 
probleem.15 

Het was een gevolg van de sterk toegenomen maatschappelijke tegen
stellingen en de ongunstige en onwaardige omstandigheden, waarin de 
arbeidende bevolking moest leven. Er heerste grote armoede en struc
turele werkloosheid, de arbeidsduur was lang, de lonen laag, de huis
vesting slecht en kinder- en vrouwenarbeid even veelvuldig als goed
koop. De — weinige — verslagen en enquêtes die in die tijd tot stand 
gekomen zijn, laten hieromtrent geen twijfel bestaan.16 Maar het duur
de lang, voor anderen hier oog voor kregen. 

Nederland had in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn functie 
als internationale stapelmarkt verloren. Het was door landen als Enge
land en Frankrijk voorbijgestreefd. Tijdens de Franse bezetting ging de 
economie, behalve de landbouw, nog meer achteruit. Op de Franse tijd 
was een landbouwcrisis gevolgd, die de armoede vergrootte. Ook de 
afscheiding van België had het Noorden verarmd. Maar niet alleen 
externe oorzaken speelden hierbij een rol. De stagnatie en armoede 
waren ook een gevolg van de trage ontwikkeling van welvaart en in
dustrialisatie in ons land. Tot ver in de negentiende eeuw bleef het 
kleinbedrijf domineren. De overgang van de pre-industriële naar de 
industriële periode vond in Nederland eerst in de tweede helft van de 
negentiende eeuw plaats.17 De armoede en de lage lonen leidden her
haaldelijk tot stakingen, waar meestal met geweld een eind aan werd 
gemaakt. Maar als de conjunctuur verslechterde, verminderde de 
strijdbaarheid van de arbeiders. 
Vertoont dit algemene beeld bij nader inzien nog tal van verschillen, de 
ontwikkelingen gaven in de loop van de negentiende eeuw ook een soort 
van golfbeweging te zien. Waren met name in de jaren veertig de 
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armoede en de onrust groot, na 1850 verbeterden de omstandigheden 
langzamerhand. Modernisering en economische groei gingen in ons 
land een duidelijker rol spelen en internationaal gezien was er een tijd 
van hoogconjunctuur. In de tweede helft van dejaren zeventig deed zich 
echter ook in ons land de invloed van de 'grote depressie' (1873-1896) 
gelden.18 Met name in de landbouw was van een crisissituatie sprake. Al 
vertonen bepaalde sectoren een ander beeld, de stagnatie greep om zich 
heen en beïnvloedde levens- en werkomstandigheden van grote groe
pen uit de arbeidende bevolking. In de steden groeide het aantal werk
lozen en bedeelden onrustbarend. Een belangrijke bevolkingstoename 
vergrootte de armoede.19 De welvaartsvermindering en groeiende on
zekerheid riepen allerlei spanningen op. Sociale groepen kwamen 
scherper tegenover elkaar te staan. Emancipatiebewegingen als die van 
de middengroepen en van de arbeiders gingen elkaar als concurrenten 
in plaats van bondgenoten beschouwen en begonnen zich te organise
ren. Het waren de jaren waarin Dómela Nieuwenhuis de Sociaal-De
mocratische Bond oprichtte, die zowel in de steden als op het platteland, 
in de landbouwstreken en in de industriegebieden, grote aanhang 
kreeg,20 waartoe de depressie stellig bijgedragen heeft. Uit deze jaren 
waarin in Nederland de georganiseerde arbeidersbeweging ontstond, 
dateert ook de opkomst van de Nederlandse katholieke arbeidersbe
weging. 

In de jaren waarin het sociale vraagstuk zich aan de katholieke kerk 
opdringt, treffen wij in Nederland een katholieke gemeenschap aan die 
na een eeuwenlange achterstelling bezig was zich onder en na koning 
Willem II te integreren in de Nederlandse staat. De kerkelijke leiders 
zagen hun inspanningen om de katholieke kerk een plaats te geven in 
het totaal van de Nederlandse gemeenschap bekroond met het herstel 
van de hiërarchie (1853). Daarna eiste de schoolstrijd hun volledige 
inzet en aandacht op. Eerst toen de hiërarchie zich bewust werd van 
hetgeen op het spel stond en de dreigende gevaren zag die zowel van de 
kant van de liberalen als van socialisten dreigden voor het behoud van 
het geloof, werd zij ook op het terrein van het sociale vraagstuk actief. 
Na aanvankelijke aarzeling aanvaardde zij de sociale organisaties als 
afweermiddel tegen de aanvallen van buiten af. 
In Duitsland en België hadden de bisschoppen zich al eerder geïnte
resseerd voor de sociale problematiek. In het bijzonder was Wilhelm 
Emmanuel Freiherr von Ketteier, die een van de leiders van de Duitse 
katholieken was en zich een overtuigd tegenstander van Bismarck had 
geloond, actief op het terrein van de katholieke sociale actie: hij wilde 
hel sociale vraagstuk niet met geweld maar door uitdraging van de 
caritasgedachte, ook tussen ondernemers en arbeiders, oplossen. In 
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1848, het jaar van het communistisch manifest, hield hij te Mainz zijn 
befaamde sociale preken. 
Uit Frankrijk vermeldden wij al de activiteiten van de zogenaamde 
school van Angers, onder leiding van bisschop Freppel en uit België de 
daarmee op gespannen voet staande school van Luik, onder leiding van 
bisschop Doutreloux. Verschillend was hun visie met name over de taak 
van de staat! 

De diskussies over de beste vorm om de sociale nood te lenigen speelden 
bij katholieken op dezelfde wijze als bij anderen een rol Op dezelfde 
wijze, dat wil zeggen ook onder hen tekenen zich de verschillende 
posities af in het antwoord op de vraag hoe de sociale nood te lenigen, 
en dit met name voordat de organisatie van arbeiders op konfessionele 
grondslag zich duidelijk begint af te tekenen De meer liberalistische 
visie onder katholieken wordt vertegenwoordigd door de hogere stan
den en de hogere clerus, waarbij sterk patriarchale elementen een rol 
spelen. Voorbeelden van initiatieven die hieruit ontstonden zijn de St 
Vincentiusveremging, die vanuit Frankrijk in 1846 op Nederlandse 
bodem verschijnt en de uit België aflcomstige Broederschap van de 
Heilige Familie, opgericht m 1844 De leidende gedachten die deze 
verenigingen bezielden kunnen het best onder woorden gebracht wor
den met de ideeën uit de zogeheten school van Angers In tegenstelling 
tot de school van Luik — die de sociale kwestie voornamelijk als een 
ekonomisch probleem behandelde, waarbij een hervorming van de 
maatschappij en het ekonomisch systeem noodzakelijk was — zag de 
school van Angers de sociale kwestie hoofdzakelijk als een moreel-
godsdienstig probleem en met als een ekonomisch vraagstuk de naas
tenliefde moet de werkgever aansporen zijn arbeiders te steunen De 
sociale aktie dient vooral te worden gericht op de leidende klassen om 
hen te doordringen van de geest van het evangelie Staatsinmenging was 
overbodig en ongewenst, evenals sociale wetgeving Een zelfstandige 
organisatie van arbeiders, ook op confessionele grondslag, was in deze 
opvatting een gevaarlijk modernisme. 
Vanuit een sterke nadruk op de naastenliefde werd van de sociale actie 
een verandering m de houding van de patroons verwacht De school van 
Luik toonde zich minder optimistisch Zij legde de nadruk op de sociale 
rechtvaardigheid en pleitte voor een inschakeling van de staat. 

Vanuit Nederland werd deze discussie wat afstandelijk gevolgd Het 
lijkt er op, dat hier de benadering van Angers aanvankelijk de meeste 
sympathie ontmoette. Rogier zoekt de oorzaak van het laat-in-bewe-
ging-komen dan ook in de eenzijdige op cantas gerichte mentaliteit21 

Andere auteurs wijzen op de latere ontwikkeling van de industrie in ons 

19 



land. Juist de industrialisatie zou het sociale probleem in alle scherpte 
bloot leggen. Maar nog een andere factor lijkt van invloed te zijn 
geweest. Misschien hadden de katholieken in Nederland te lang in 
verdrukking geleefd en achteruitstelling en miskenning moeten dragen 
alvorens een besef van eigen waardigheid tijdig naar buiten te kunnen 
manifesteren. Voor deze achterstand van het katholieke volksdeel in de 
Nederlandse samenleving waren de bisschoppen wel gevoelig. Schaep-
man22 typeerde de toestand waarin de katholieken verkeerden op zijn 
beeldrijke wijze aldus: 'De kerk van Nederland had in de laatste eeuwen 
van het openbaar leven alleen gekend de vervolging, de veroordeling, 
de geldboete, de gevangenis en de ballingschap. Haar zonen hadden 
zich verheugd zoo zij mochten leven in stilte, in verborgenheid. Nu was 
hun dat vergund, maar de nood der tijden eischte meer, vorderde 
dringend een Credo, niet alleen in de kerken, maar in de open lucht... 
De kerk van Nederland, hoe vast ook gegrondvest in den drassigen 
grond — de vervolging had de palen diep genoeg in den grond gedreven 
—, verhief nog haar ranke goeden spits niet omhoog in Gods vrije zijn. 
De kerk van Nederland, zij had in den harden worstelstrijd, niet van 
tachtig jaren, maar van twee eeuwen, haar bestaan gehandhaafd, haar 
recht op leven en adem gewonnen. Nu, nu gold het voor haar op te 
treden als de volwassene, als de vrije dochter van God en het eigen kind 
van Nederland'. 

In zijn studie over het R.K. Bedrijfsradenstelsel 1919-1922 wijst W. 
Tomassen er op dat de Nederlandse katholieken zich omstreeks 1890 
geplaatst zagen voor een dubbele emancipatie-problematiek. Enerzijds 
was de katholieke emancipatie van het katholieke volksdeel nog in volle 
gang. Tomassen omschrijft deze katholieke emancipatie als 'het streven 
van de katholieken naar feitelijke erkenning van een gelijkwaardige 
plaats van de katholieke cultuur naar hun numerieke sterkte'. Maar 
tegelijk stond men ook voor de sociale emancipatie. Vanuit de katho
lieke sociale beginselen streefde men naar een eigen oplossing van het 
sociale vraagstuk. Tot ongeveer 1890 hadden de Nederlandse bis
schoppen de katholieke emancipatie als hun primaire taak gezien. Maar 
ook in de periode daarna leek hun aandacht met name gericht op de 
ontwikkeling van een katholieke volksgroep als gesloten eenheid bin
nen de Nederlandse samenleving. Bovendien waren zij van oordeel via 
de katholieke emancipatie een bijdrage te leveren aan de sociale 
emancipatie van de katholieke arbeiders als gesloten groep. 
De eigenlijke bron van alle sociale ellende werd ook door hen gezocht in 
de ontrouw aan het geloof en aan de christelijke ethiek, zowel aan de 
kant van de ondernemers als van de arbeiders. De bisschoppen waren 
bovendien bevangen door een huiver voor de revolutie. De spanningen 

20 



van de industrialisatie dreigden de tegenstelling tussen patroons en 
knechts alleen maar te vergroten. Daarom was het belangrijk wanneer 
de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, tussen patroon en knecht zou 
kunnen worden overbrugd. Egoïsme, woeker en ongebreidelde con
currentie worden aangeklaagd als produkten van het niet volgen van de 
christelijke ethiek. De oplossing van de sociale kwestie kan dan in 
katholieke ogen alleen liggen in het herstel van de katholieke en chris
telijke zeden. Voor de kerk sneed het mes dan aan twee kanten: de 
gelovigen zouden hechter aan hun kerk verbonden worden en het so
ciale vraagstuk zou worden opgelost. De eigen sociaal-economische 
aard van de problematiek werd hierdoor miskend. Naar ons oordeel is 
de benadering van het sociale vraagstuk als godsdienstig-zedelijk 
vraagstuk bepalend geweest voor de houding van de Nederlandse bis
schoppen. Het kan daarom geen verwondering wekken dat zij geen 
initiatieven hebben ontwikkeld om tot een sociale organisatie te komen 
voor de arbeiders, althans niet een organisatie die primair op de sociale 
emancipatie gericht zou zijn. Hun latere nauwe betrokkenheid met de 
katholieke arbeidersbeweging staat in schril contrast met hun aanvan
kelijke aarzeling en voorbehoud. 

Nog in 1889 had Mgr. Snickers, Aartsbisschop van Utrecht, aan de 
priester Ariëns geschreven dat hij van rector van Nispen, praeses van de 
R.K. Gezellen-Vereniging te Amsterdam vernomen had, dat er plannen 
bestonden om te Enschede een katholieke arbeidersbeweging op te 
richten. Mgr. Snickers was van de noodzaak hiervan niet overtuigd en 
schreef: 'Waarom? Om welke redenen is zulk een vereniging te En
schede nodigT Hij voegde er de vraag aan toe 'of er dan geen H. Familie 
te Enschede bestond en zoo neen of de oprichting daarvan niet beter 
was dan een R.K. Arbeidersvereniging'. Ariëns antwoordde de Aarts
bisschop in een uitvoerig schrijven. Zijns inziens kon alleen een katho
lieke Werkliedenvereniging redding brengen bij de heersende socialis
tische en sociale beweging. Het pleidooi van Ariëns voor de stichting 
van de eerste R.K. Werkliedenvereniging is helaas verloren gegaan. 
Maar blijkbaar waren zijn argumenten sterk genoeg voor de bisschop 
om zich met de zienswijze van Ariëns te verenigen en hem steun toe te 
zeggen.24 Mgr. Snickers stond met dit aanvankelijk standpunt niet al
leen. Vanuit het geldend denkpatroon is het ook begrijpelijk dat de 
bisschoppen (en met hen een overgroot deel van de geestelijkheid) het 
eigenlijk genoeg vonden wanneer de arbeiders zich verenigden in een 
congregatie. Van kapelaan van de Wetering is in ieder geval bekend dat 
hij (de latere aartsbisschop), hoewel tot directeur benoemd van de 
Werkliedenvereniging, verzekerde dat de vereniging wel gauw in een 
congregatie zou worden omgezet.25 
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De grote stimulans voor een actieve bemoeienis van de bisschoppen met 
de katholieke arbeidersbeweging werd het verschijnen van de encycliek 
'Rerum Novarum'. Daarmee leek een hindernis weggenomen voor een 
mettertijd steeds intenser wordende bemoeienis. Het duurde overigens 
nog zo'n 10 jaar na 'Rerum Novarum' voordat de bisschoppen het 
voortouw echt in handen namen. Zij zouden het ook niet meer gemak
kelijk laten schieten. Want zij gingen de arbeidersbeweging ontdekken 
als een uitermate geschikt instrument om hun invloed op de katholieke 
massa te versterken. Wat in onze oren als een twijfelachtig argument 
kan klinken was voor hen zelf aan geen enkele twijfel onderhevig. Want 
wat leek meer gerechtvaardigd dan iedere poging om de gelovige te 
bevestigen in zijn trouw aan de kerk en te behoeden tegen bederf. Het 
socialisme was een realiteit die als onverzoenbaar werd gezien met een 
ongeschonden geloof. 

Het sociale streven van de kerkelijke leiders was duidelijk anti-socialis
tisch. 'Het bleef een godsdienstig en zelfs kerkeüjk streven; het was 
allereerst een vraagstuk van levensbeschouwing en zielzorg'.26 Het ge
volg was dat men in kerkelijke kringen onwennig stond tegenover ver
langens van arbeiders om zelfstandig op te treden en in eigen organi
saties voor arbeidersbelangen te gaan opkomen. Ook de hogere standen 
deelden dit scepticisme en zagen door de wensen van de arbeiders hun 
patriarchale bemoeienis afgewezen. 'Voor het zelfstandig optreden van 
de arbeiders ter behartiging van hun eigen belangen bestond weinig 
begrip. Voorlopig oefenden de kerkelijke overheid en de hogere stan
den nog een krachtig patriarchalisme uit'.27 

Na de totstandkoming van de katholieke werkliedenverenigingen zou 
het patriarchalisme van de hogere standen spoedig zijn greep op de 
ontwikkeling verliezen. Dit was niet het geval met de invloed van de 
bisschoppen. Gezien de doelstellingen en motieven die van gelding 
waren bij de erkenning van de legitimiteit van katholieke arbeidersor
ganisaties is het niet verwonderlijk dat de bisschoppen een leidende 
positie bleven innemen. Hun doel was van kerkelijke aard. De sociale 
emancipatie bleef in hun ogen ondergeschikt aan de andere doeleinden: 
verdediging tegen aanvallen op het geloof en emancipatie van de ka
tholieke bevolking. 

Vanuit deze visie kan verklaard worden waarom de eerste belangstel
ling van de bisschoppen zich meer zou richten op inmiddels ontstane 
werkliedenverenigingen dan op de eerste vakorganisaties, want in de 
werkliedenvereniging waren de arbeiders juist als mens en niet als 
vakman georganiseerd. De werkliedenorganisaties verschaften aan de 
bisschoppen een instrument om te realiseren wat zij als het belangrijkste 
zagen. Bovendien konden zij als middel dienen om de geloofsgenoten 
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bijeen te houden in een veilig isolement. De bisschoppelijke bemoeienis 
met de arbeidersorganisaties was allereerst van zielzorgelijke aard. 
Wilden de bisschoppen die zielzorg uitoefenen dan dienden zij verze
kerd te zijn van instrumenten, waarmee zij de zielzorg konden uitoefe
nen. Zo'n instrument bood zich aan in de figuur van de priester die door 
de bisschop zou worden aangesteld om namens hem in de organisatie 
aanwezig en werkzaam te zijn. De figuur van de geestelijk adviseur is uit 
deze conceptie ontstaan. De eigenlijke super-adviseur blééf de bisschop 
zelf. 

3. Reactie van priesters 

Initiatieven 

Over het algemeen sloten de inzichten van de priesters aan bij die van de 
bisschoppen, zoals van goede priesters kon worden verwacht. Aanvan
kelijk was ook hun aandacht te zeer in beslag genomen door binnen
kerkelijke zorgen om ook nog oog en oor te hebben voor hetgeen buiten 
het directe kerkelijk terrein plaatsvond. Zij waren stellig ook van me
ning, dat de groeiende onrust die het gevolg was van de toenemende 
bewustwording van de lagere klasse, moest worden voorkomen. Toch 
waren er ook uitzonderingen. Er waren enkele priesters die de noodzaak 
inzagen dat de kerk aandacht zou gaan besteden aan het sociale vraag
stuk, wilde men althans een totale vervreemding van de arbeiderswereld 
voorkomen. Het was een klein groepje priesters die, na verkregen toe
stemming van de bisschop, het initiatief hebben genomen en de grond
slag hebben gelegd voor de oprichting en de uitbouw van een katholieke 
arbeidersbeweging. De twee grootsten onder hen waren de priesters Dr. 
A. Ariëns en Dr. H. Schaepman: twee priesters van geheel verschillende 
aard maar beiden begiftigd met een open blik voor de situatie waarin de 
arbeiders en daarmee ook de kerk zich bevonden. 

In 1886 te Enschede geplaatst als parochiekapelaan, heeft Ariëns drie 
jaar later (1889) al de stoot gegeven tot de oprichting van de eerste 
rooms-katholieke Werkliedenvereniging, onder patronage van St. Jo
zef. Toch is Ariëns niet de eerste initiatiefnemer geweest. Een van de 
redacteuren van het in 1885 opgerichte katholieke 'Weekblad van Ol-
denzaal en Omstreken', pastoor Groothuis, heeft de spits afgebeten. Dit 
wordt ook in het Gedenkboek van de Utrechtse bond gememoreerd.28 

Herhaaldelijk had Groothuis gepleit voor de oprichting van Katholieke 
Werklieden Verenigingen in Twente. Zijn artikel van 5 October 1889 is 
de directe aanleiding geweest voor de oprichting van de R.K. Arbei
dersvereniging te Enschede. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij ook de 
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jonge kapelaan Ariëns op de bestaande problematiek opmerkzaam 
maakte. Hij inspireerde in ieder geval een aantal leken tot de eerste 
oriënterende besprekingen. Alvorens tot oprichting van een eigen ka
tholieke vereniging te besluiten wilde men het plan voorleggen aan de 
deken Mgr. A.A. Meurkens. Ook deze Monseigneur had aanvankelijk 
nogal wat bedenkingen maar toonde zich tenslotte toch ontvankelijk 
voor de argumenten van de initiatiefnemers. Hij schoof de zaak door 
naar zijn jongste kapelaan Ariëns die de nieuwe vereniging met raad en 
daad zou moeten bijstaan. De statuten kregen in ieder geval zijn goed
keuring. Dit behoeft overigens geen verwondering te wekken wanneer 
wij lezen welke vrome doelstellingen worden nagestreefd. 

De Vereeniging stelt zich in haar Statuten namelijk ten doel 'de gods
dienstige en maatschappelijke belangen van den Katholieke arbeider te 
bevorderen en hem te vrijwaren tegen anti-christelijke en socialistische 
invloeden', (art. 2.) Zij wilde dit doel bereiken door: 
'a. wekelijkse bijeenkomsten harer leden; 
b. voordrachten over godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen 

en het verschaffen van passende lectuur; 
с practische aanmoediging en bevordering der spaarzaamheid; 
d. de bevordering van het schoolbezoek bij de kinderen der leden in 

den geest van het mandement van 1868, door den Aartsbisschop en 
de Bisschoppen van Nederland uitgevaardigd; 

e. heiliging van Zon- en feestdagen; 
f. oprichting van een fonds tot ondersteuning van behoeftige leden. 

(art. 3.)' 

Over het bevorderen van het werk van vakorganisaties wordt nog niet 
gesproken. Kapelaan Ariëns is de man geweest die duidelijk zou maken 
wat er nog meer gedaan moest worden. Hij bekleedde feitelijk een 
voorlopige adviseurspost, de voorlopige benoemingsbrief dateert van 9 
september 1890. Tegelijk met de aflcondiging van de koninklijk goed
gekeurde statuten der R.K. Werklieden Vereeniging te Enschede volgde 
de definitieve benoeming van Ariëns tot geestelijk adviseur in 1891. Het 
jaar daarvoor had hij al een belangrijk aandeel in de oplossing van een 
arbeidsconflict bij de firma Morsman en ter Kuile. Een ingezonden 
brief in het Weekblad van Oldenzaal en Omstreken van 29 mei 1890, 
gaf hieraan uiting in de volgende bewoordingen: 'Al zwegen andere 
locale bladen met treffende eenstemmigheid van den persoon, die bij 
deze oplossing de eereplaats heeft verdiend, geheel Enschede, roomsch 
en onroomsch, kent den man, en weet dat de kapelaan Dr. Ariëns zoo 
niet het hoofd, dan zeker de ziel is der R.K. Arbeidersvereeniging, die 
met haar voorstel succes behaalde'.29 Hier bleek wat een invloed van 
een geestelijk adviseur kon uitgaan. 
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Inmiddels was ook een andere priester zich gaan inzetten voor de 
belangen van de arbeiders: de politicus H.J.A.M. Schaepman. Deze zou 
de stichter van de Diocesane Utrechtse Bond worden. In de eerste 
statuten van de R.K. Werklieden Vereeniging in Nederland is zijn 
invloed al merkbaar. Ariëns bracht hem daarvoor dank. Toch waren 
lang niet alle priesters even ingenomen met de activiteiten van Ariëns en 
Schaepman. Met name de directeuren van de bestaande godsdienstige 
organisaties ervoeren de pogingen om tot afzonderlijke sociale organi
saties te komen als concurrerend met hun eigen instituten. Pas de 
duidelijke doelstelling 'het beveiligen tegen de socialistische dwalingen 
van onze tijd' was in staat de weerstand van vele collega's te breken. 
Hier bewerkte het verschijnen van de sociale encycliek van Leo XIII 
'Rerum Novarum' op 15 mei 1891 een doorbraak. Ariëns en Schaepman 
zagen hierin een officiële legitimatie van hun activiteiten. Schaepman 
noemde 'Rerum Novarum' 'een gouden keten van gouden waarheden'. 
De encycliek werd de grondwet, de lijn, de richting van heel zijn streven. 
En voor Ariëns gold dit niet minder. Met een beroep op 'Rerum Nova
rum' kon nu ondanks tegenwerking de oprichting van plaatselijke 
Werklieden Verenigingen worden doorgezet. De priesters ervoeren de 
encycliek tevens als een ondersteuning van hun positie als adviseur. 
'Welnu, was er geen reden tot grote vreugde, nu door den Paus zelve, het 
hoogste gezag in de wereld voor de katholieken, en zeker voor den 
priester, die leiding werd gesteund, dat adviseurschap werd versterktr30 

Schaepman zag bovendien 'Rerum Novarum' als een ondersteuning 
van zijn afwijzende houding ten aanzien van de Volksbondgedachte, 
het model van sociale vereniging zoals deze in het bisdom Haarlem was 
ontwikkeld. Hij voelde niets voor een 'gemengde' vereniging, waarin 
behalve arbeiders ook middenstand en andere beroepen zouden wor
den opgenomen. Hij wilde een organisatie van arbeiders in strict dio
cesaan verband.31 Deze diende alleen bestemd voor werklieden en zou 
door arbeiders bestuurd moeten worden. 'Voor en door de arbeiders' 
luidde zijn leus. De Aartsbisschop Mgr. Snickers ondersteunde deze 
gedachte. Op 1 oktober 1893 kon in Zwolle de definitieve oprichtings
vergadering van de diocesane Werklieden Vereeniging plaatsvinden. In 
een uitvoerig betoog zette Schaepman zijn denkbeelden uiteen. Type
rend is de volgende zinsnede: 'Waarom alleen Werklieden-Vereenigin-
gen9 Het is een zeer bekende uitspraak, die hier antwoord geeft: Wat 
men voor de arbeiders wil doen, dat doe men door hen. Men kan veel 
helpen, voorbereiden, bevorderen door raad en daad; als het op het 
eigenlijke punt aankomt, moet de arbeider zelve dè man zijn. Het 
eigenlijke punt nu in het arbeidersvraagstuk is niet: minder arbeid, 
hooger loon, Zondagsrust, verzekering tegen ongevallen, en voor 
hoogen leeftijd, bescherming van vrouwen en kinderen, het is dat alles 
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en nog iets meer. Op dat iets nu komt het aan. Dat iets meer is het 
scheppen van een nieuwen, liever nog, het herstellen van een ouden 
rechtstoestand'. 
Nadrukkelijk kwam Schaepman op voor het zelfbeschikkingsrecht van 
de arbeider. Hiervoor beriep hij zich op vroegere tijden. 'Dit (herstel) is 
slechts voor een deel de taak van den burgerlijken wetgever, dit is op de 
eerste en voornaamste plaats de zaak der maatschappelijke zede. In den 
nieuweren tijd was de rechtstoestand van den arbeid er eigenlijk deze, 
dat, op welke wijze dan ook, over hem werd beschikt. Waar men hem 
zijn deel van het goede gunde, daar werd voor hem gezorgd. Van 
zelfbeschikking was bij den arbeider, niettegenstaande alle zooge
naamde vrijheden van beweging en bedrijf hem verleend, geen sprake. 
Dit moet anders worden, want hier ligt de kern der zaak. De souverei-
niteit in eigen kring moet ook voor den kring der arbeiders waarheid 
wezen, en dit kan alleen dan geschieden als de arbeider geleerd heeft 
zelfstandig te zijn. Daarom: voor werklieden Werklieden Vereenigin-
gen, uit werklieden gevormd, door werklieden beheerd en geleid. Alles 
en ieder op zijn plaats'. 

Dit zelfbeschikkingsrecht sloot voor Schaepman geenszins uit, dat bij 
het beheer of bestuur ook andere personen betrokken konden worden, 
die door positie of bekwaamheid in staat waren steun en leiding te 
geven: 'Wat geschieden moet is dit: wanneer de werklieden bij het 
vormen of beheren hunner vereeniging steun en leiding behoeven, dan 
moeten zij die vinden bij personen. Personen die op de roepstem van 
Leo XIII zich aan deze zaken wijden. Zij vinden die leiding bij hun 
geestelijke adviseurs, zij kunnen die vinden bij rechtsgeleerden, admi
nistrateurs en anderen'. 
Over de positie van de kerkelijke leiders liet Schaepman zich aldus uit: 
'Een bond voor het Aartsbisdom Utrecht? Bij verschillende gelegenhe
den heeft Paus Leo XIII het uitgesproken, dat bij de bemoeiing met de 
sociale vragen de katholieken kunnen rekenen op de medewerking en 
leiding hunner herders. Op de eerste plaats treden hier de Bisschoppen 
der verschillende diocesen op. In volkomen overeenstemming hiermede 
hebben de katholieke Werklieden-Vereenigingen in het Aartsbisdom 
Utrecht van den Aartsbisschop gevraagd de goedkeuring op hare sta
tuten. Van den Aartsbisschop ontvangen zij hunne adviseurs. Op den 
Aartsbisschop is het hoogste beroep in ieder geschil'. Onder stormach
tige toejuichingen van de zaal deelde Schaepman vervolgens mede dat 
hij door de bisschop benoemd was tot eerste bondsadviseur. 

Deze rede van Schaepman is van grote betekenis gebleken. De hierin tot 
uiting gebrachte inzichten en standpunten waren karakteristiek voor de 
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wijze waarop in die tijd vanuit de kerk het sociale vraagstuk benaderd 
werd. Beoogd werd een organisatie van uitsluitend arbeiders onder 
leiding en bestuur van arbeiders. Maar de totaliteit van het sociale 
arbeidersgebeuren diende op zijn beurt ondergeschikt te zijn aan een 
hogere leiding die uitging van de kerkelijke functionarissen; hoger, 
omdat zij uitging van de kerkelijke hiërarchie, maar ook hoger inzoverre 
het beleid bepaald werd door niet-materialistische doelstellingen. In 
betrekkelijk korte tijd ging een aantal priesters ertoe over om in hun 
eigen plaatselijke situatie een afdeling van de Roomsch-Katholieke 
Werkliedenvereeniging van de grond te krijgen. 

Zo werd in 1891 in Borne een dergelijke vereniging opgericht. Omdat de 
pastoor bij de oprichtingsvergadering aanwezig was, werd hem ge
vraagd de leiding van de vergadering op zich te nemen. Hij zette het 
doel en de strekking van de R.K. Werkliedenvereeniging uiteen en 
verklaarde zich gaarne tot hulp bereid. De aanwezigen reageerden 
hierop met een driewerf: 'Lang leve onze eerwaarde Heer Pastoor!' 
Volgens de statuten werd daar de geestelijk adviseur als vijfde lid aan 
het bestuur toegevoegd. Ook in Deventer, Hengelo, Oldenzaal en 
Zwolle vonden de voorbereidingen tot de oprichting van een vereniging 
plaats in overleg met de pastoor. In de stad Utrecht, waar Schaepman 
zelf gold als de stichter, kwam door toedoen van kapelaan Hasselbach 
een centrale organisatie tot stand. Ook priesters als Dr. Schräder, rector 
Bult en kapelaan Vastert beijverden zich, naast hun plaatselijke advi
seursschap, voor de totstandkoming en groei van de katholieke sociale 
beweging. 

Vanaf het ontstaan van de katholieke sociale organisaties zijn de plaats 
en taak van de vakorganisaties in discussie geweest. In 1891 ontstond, 
mede door toedoen van Ariëns, de eerste katholieke vakorganisatie, de 
Twentsche Katoenbewerkersbond. De vakorganisaties hadden aan
vankelijk een moeilijk begin in de plaatselijke werkliedenvereniging. 
Toen om landelijke vakorganisaties werd gevraagd, kreeg een uit 
priesters bestaande commissie tot taak het episcopaat van advies te 
dienen over de wenselijkheid van een nationaal vaksecretariaat. Ariëns 
tilde merkwaardigerwijs niet zo zwaar aan de grondslag en structuur 
van een vakorganisatie. De goede richting was vanzelf gewaarborgd 
door het bestaan der R.K. Arbeidersvereniging of standsorganisatie. De 
leiding bleef feitelijk van deze organisatie uitgaan. De vakorganisaties 
behoefden van Ariëns ook geen adviseurs te hebben: 'Als ze maar 
Roomsch waren en niet in strijd met katholieke beginselen' was zijn 
reactie. Zijn meer soepele houding zowel ten aanzien van het katholieke 
karakter van de vakorganisatie als ten aanzien van de gemengde R.K. 
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Volksbond uit het bisdom Haarlem zouden hem nog in een pijnlijk 
conflict brengen met Schaepman. Diens kerkelijke positie was echter 
aanzienlijk sterker. 'Als een bezielend generaal' zo meldt de geschied
schrijver, 'gaf Schaepman de richting aan. De wapenen waarmede on
willige afdelingen werden bestookt, bestonden in het onthouden van de 
bisschoppelijke goedkeuring van de statuten en het weigeren van den 
geestelijk adviseur'. Dit overkwam de afdeling te Arnhem wegens het 
feit dat deze afdeling het karakter had aangenomen van de R.K. 
Volksbond. Pas na aansluiting bij de Utrechtse Bond volgde de aan
stelling van pastoor ten Broek als geestelijk adviseur. 

Een belangrijke activiteit van de geestelijkheid is geweest de bemoeienis 
met het oprichten van een bondsblad. In 1894 verscheen aanvankelijk 
als maandblad, het eerste nummer van 'De Katholieke Werkman'. De 
redactie bestond uit de priesters Ariëns en Dr. Sloet. Het kreeg van 
Schaepman de poëtisch gezwollen opdracht mee: 

'Nu trek de wereld in 
Gij vriend van hen die werken 
En ga hun zielen sterken 
Met echten Christenzin'. 

Van maandblad werd het al gauw een wekelijks bondsblad van de 
arbeidersvereniging. Van 1893 tot 1897 was Ariëns redacteur en van 
1897 tot 1908 de latere bondsadviseur J. Bult. In 1908 werd het gedoopt 
als 'R.K. Arbeidersblad' en in 1909 herdoopt als 'Het Katholieke Volk'. 
Uit dit blad ontstaat dan in 1919 'De Volkskrant', Bondsblad voor de 
Katholieke Arbeidersbeweging, waardoor men zeggen kan, dat de 
priesters van de katholieke arbeidersbeweging aan de wieg van de 
huidige Volkskrant hebben gestaan. Tot in de 60er jaren was de natio
nale Bondsadviseur censor van de Volkskrant.32 

Het instituut van de geestelijk adviseur 

De benaming 'geestelijk adviseur' kwam al voor in de eerste contacten 
van de kerkelijke hiërarchie met de Arbeidersbeweging. Voor het eerst 
ontmoeten wij deze aanduiding bij de in 1888 door de leek Passtoors 
opgerichte R.K. Volksbond te Haarlem.33 

Dr. Ariëns werd in 1890 als zodanig door de Aartsbisschop Mgr. P.M. 
Snickers benoemd. De benaming blijkt ook bewust gekozen te zijn. 
Aanvankelijk schijnt de positie van de priester die deel uitmaakte van 
het bestuur van de katholieke sociale verenigingen, niet aan iedereen 
duidelijk te zijn geweest. Zo noemde een bericht over de Enschedese 
slaking in 1890 Ariëns 'de directeur', wat een kolfje naar de hand van 
Schaepman was. Hij spoorde deze daarop aan daarin de leiding te 
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nemen. 'Monseigneur (de bisschop) moet u onmiddellijk president 
maken', schreef hij Ariëns ter bemoediging. 
Dit was geheel in overeenstemming met hetgeen in Duitsland gebeurde. 
Duitsland gaf in sociaal opzicht de toon aan, ook onder de katholieken. 
En het lag voor de hand dat de nog aarzelende en zoekende arbeiders
beweging zijn oriëntatie zocht in het Ooáten. Maar al gauw werd inge
zien dat dit Duitse model voor Nederland niet geschikt zou zijn. 
In een interview dat Ariëns in 1910 gaf aan het dagblad 'Het Centrum' 
schreef deze de verdienste van een meer bescheiden opstelling toe aan 
zijn bisschop Snickers, met de volgende woorden: 'En toen de vereni
ging er komen zou en Schaepman en ik meenden, dat een geestelijke 
president moest wezen — we zaten toen nog gevangen in het stelsel van 
Kolping met zijn 'Geistlicher Präses', wat voor Twente helemaal niet 
deugde, was het weer monseigneur die zei: 'Dat is niet goed, op den 
duur willen de mensen dat niet; zij willen niet als leken op deze wijze 
onder een geestelijke staan, maak er een "geestelijk adviseur" van'. 
Ariëns was het daarmee volledig eens. Hij bepleitte deze opvatting bij 
de Maastrichtse kapelaan M. Rutten en schreef aan de grondlegger van 
de Bossche Werkliedenvereniging kapelaan C.C. Prinsen: 'daarvan
daan ben ik de mening toegedaan dat de arbeiders in hun bonden 
zoveel mogelijk alles zelf moeten doen (in het begin kan hij dat nog niet, 
maar hij leert dat heel spoedig en in een boel zaken is hij veel knapper 
dan wij) en dat de geestelijke, die aan de vereniging is toegevoegd, niet 
zozeer geestelijke vader moet zijn alswel vriend en medestrijder'.34 Zo 
werd het instituut van de geestelijk adviseur, anders dan de Duitse 
Arbeiterpräses en de Geestelijke Bestuurder van sociale werken in Bel
gië, een typisch Nederlandse benaming en creatie. Aanvankelijk bleef 
de positie van de geestelijk adviseur onduidelijk: met name werd ge
discussieerd over de vraag of een geestelijk adviseur ook lid moest zijn 
van het bestuur. Toen steeds meer priesters betrokken geraakten bij het 
werk van de sociale organisatie kon het niet uitblijven dat, na enkele 
jaren van wat improviserend optreden, een bisschoppelijk communiqué 
verscheen waarin de taak en de positie van de geestelijk adviseur, nader 
werd omschreven.35 

In het uit 1909 daterende communiqué werd de positie van de geestelijk 
adviseur als volgt omschreven: 'De taak van den algemenen adviseur, 
evenals van alle plaatselijke adviseurs, kan niet zijn technische adviezen 
te geven over vakaangelegenheden, noch enige verantwoordelijkheid 
op zich te nemen voor het financieel beheer; zij is door zijn priesterlijk 
karakter van zelf aangewezen; hij heeft namelijk te waken, dat geen 
besluiten genomen worden in strijd met Godsdienst en zedenleer, te 
zorgen voor de godsdienstige en zedelijke belangen der verenigingen en 
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harer leden en de vrede, zowel onder de leden onderling als met andere 
verenigingen en standen te bevorderen'. 
Daarmee had de geestelijk adviseur de volgende vier taken gekregen: 
1. een negatieve taak: te waken dat geen besluiten worden genomen in 

strijd met godsdienst en zeden; 
2. een positieve taak: te zorgen voor de godsdienstige en zedelijke 

belangen der verenigingen en van de leden; 
3. te zorgen voor een goede verhouding tussen de leden onderling; 
4. te zorgen voor een goede verhouding met andere standen en vereni

gingen. 

Werd in de eerste twee taken het werkterrein van de adviseur binnen het 
eigen werkgebied van de kerk in de sociale organisatie aangegeven, de 
twee laatste punten schenken aandacht aan de bemoeienissen naar 
binnen en naar buiten die van communicatieve en verzoenende aard 
zijn. 
De taakomschrijving uit 1909 gold voor alle adviseurs, ook de plaatse
lijke, zowel van werkliedenverenigingen als van plaatselijke vakvereni
gingen. Zij is sindsdien steeds dezelfde gebleven. In het bisschoppelijk 
communiqué van 1916 waarin de bisschoppen de strijd beslechten over 
de structuur van de vakorganisaties en hun verhouding tot de werklie
denorganisatie, wordt opnieuw gesteld dat de geestelijk adviseur voor 
beide organisatievormen de geestelijke verantwoordelijkheid draagt.36 

Het zou tot 1964 duren voordat de bisschoppen de plaats en taak van de 
geestelijk adviseur opnieuw zouden formuleren.37 

Eenmaal erkend en bekrachtigd door het Episcopaat breidde het insti
tuut van de geestelijk adviseur zich uit over alle afdelingen, zowel van 
werkliedenverenigingen als van vakorganisaties. De plaatselijke paro-
chiegeestelijkheid zag zich in korte tijd belast met een veelvoud van 
adviseurschappen van de meest uiteenlopende verenigingen. De ver-
zuilingswoede greep om zich heen en organiseerde iedere activiteit van 
een katholiek in een katholiek verband. Het instituut van de geestelijk 
adviseur werd de schakel waarin de relatie kerk en maatschappelijke 
organisatie gestalte kreeg. Dit geestelijk adviseurschap werd aanvaard 
in allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties: werkgevers-, midden
stands-, boeren- en arbeidersorganisaties, zagen zich gelijkelijk bedeeld 
met een priester, die hen als geestelijk adviseur was toegewezen.38 

Het adviseurschap, dat de priesters doorgaans graag op zich namen, gaf 
hen de gelegenheid meer met de leef- en werksituatie van hun paro
chianen in aanraking te komen. De meeste priesters waren toen nog 
afkomstig uit de kleine of grotere middenstand en hadden weinig notie 
van de miserabele omstandigheden waarin vele van hun parochianen 
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verkeerden. Toch had dit over het algemeen niet tot gevolg dat bij alle 
priesters een echt engagement met de arbeiders aanwezig was. Afkomst 
en geïsoleerde opvoeding weerhielden hen vaak van een werkelijk partij 
kiezen voor de arbeiders en deden hen beducht zijn voor revolutie en 
scheve verhoudingen en voor een al te hinderlijke eigengereidheid van 
de lagere standen. 
De pauselijke encyclieken waren echter niet te negeren aanwijzingen 
dat op sociaal gebied voor kerkelijke functionarissen een taak was 
weggelegd. De angst voor het opkomend socialisme en hun pastorale 
bezorgdheid deden in de meeste gevallen de weerstand overwinnen om 
zich intens met het organisatieleven van de arbeiders te gaan bezig
houden. 
Dit doet niets af aan de inzet van die priesters die de diepte van de nood 
konden peilen en hun beste krachten gaven tot leniging van die nood. 
Pogingen om ook de oorzaken van die nood te bestrijden bleven door
gaans achterwege. De maatschappelijke structuren leken ingebed in de 
door God gewilde orde. Handhaving van de status quo leek de beste 
waarborg om de mensen te kunnen leiden naar hun waarachtig geluk. 
Voor alle priesters, geëngageerden en afstandelij ken, vormde de sociale 
activiteit een onderdeel van een door de kerk gesteld doel, waaraan al 
het andere ondergeschikt diende te blijven. 
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III. De Nederlandse bisschoppen 
en de katholieke arbeidersbeweging 

Nader beraad over de organisatie
structuur en de positie van de gees
telijk adviseur. 

De Nederlandse bisschoppen hebben zelf niet het initiatief genomen tot 
de oprichting van sociale organisaties voor de arbeiders. Daartoe ge
noodzaakt door de omstandigheden, op verzoek van vooruitziende 
priesters en leken en gesteund door pauselijke uitspraken, hebben zij de 
activiteiten op sociaal-organisatorisch gebied als een nieuwe taak gezien 
en hun ter hand neming bevorderd. Zij hebben het sociale vraagstuk 
echter op de eerste plaats als een godsdienstig-zedelijk vraagstuk be
schouwd. 
Dit heeft ook hun voorkeur beïnvloed voor bepaalde organisatievor
men. Maar het heeft hen ook gehinderd de maatschappelijke verande
ringen en de gevolgen van het industrialisatieproces op hun eigen me
rites te beoordelen. Zij reageerden vanuit een prae-industriële denk
wereld. 

Voor de Nederlandse bisschoppen was bovendien de emancipatie van 
de katholieken als gesloten groep in de Nederlandse samenleving het 
voornaamste doel. De sociale emancipatie werd hieraan ondergeschikt 
gemaakt. Ook lag het voor de hand voor de sociale emancipatie orga
nisatievormen te kiezen, die pasten in het bestaande organisatiepatroon 
van de Nederlandse katholieke kerkprovincie. Al vóór 1891 (Rerum 
Novarum) waren de bisschoppen betrokken bij de goedkeuring van de 
eerste statuten en de aanstelling van de eerste adviseurs. Maar deze 
bemoeienis was meer incidenteel, uit hoofde van hun ambt en functie. 
Het was ondenkbaar dat enige activiteit op katholiek terrein buiten hun 
bemoeienis om kon plaatsvinden. De doelstelling en de praktische mo
gelijkheden die vanuit Rome werden aangereikt, waren voldoende om 
hun aanvankelijke aarzeling en voorbehoud te doen overwinnen. De 
benadering van het sociale vraagstuk als een in hoofdzaak godsdien
stig-zedelijk vraagstuk versterkte hen in de opvatting dat de vastlegging 
van de uitbouw van de organisatievormen voor de sociale activiteiten 
binnen hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid viel. Iedere bemoei
enis leek daardoor gelegitimeerd te kunnen worden. Een initiatief van 
hogerhand werd zo aanvaardbaar vanwege 'het hogere doel' of vanwege 
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'de apostolische bedoeling'. De emancipatie van de katholieke bevol
kingsgroep, met name die van de arbeiders, diende zich te voltrekken op 
een wijze die paste bij het kerkelijk erkende organisatiepatroon en die 
de eenheid met andere geledingen in maatschappij en kerk niet zou 
verstoren. 

De benadering van het sociale vraagstuk als een in eerste instantie 
godsdienstig-zedelijk vraagstuk heeft ook de voorkeur bepaald van het 
episcopaat voor een organisatievorm die het beste leek aan te sluiten bij 
de eigen doelstelling. Deze leek het beste gewaarborgd in de structuur 
van de standsorganisatie. Tot en met het befaamde Mandement van 
1954 hebben de bisschoppen deze voorkeur gehandhaafd en hebben zij 
de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging gemarkeerd door 
een reeks bisschoppelijke communiqués. Feitelijk hebben zij daardoor 
de ontwikkeling bepaald. Van boven wisten zij zich gesteund door 
pauselijk denken, van beneden wisten zij zich verzekerd van de nederige 
gehoorzaamheid van de priesters en de volgzaamheid van de eenvou
dige gelovigen. De uitspraken in Rerum Novarum over het recht en de 
bevoegdheid van de kerk om bindende uitspraken te doen inzake so
ciale kwesties waren blijkbaar niet aan dovemans oren gericht. 

Het waren vooral structuur en doelstelling van de standsorganisatie die 
aan de kerkelijke overheid de mogelijkheid boden tot een zeer directe 
bemoeienis. De bisschoppen beoogden een kerkelijk gebonden organi
satie. Om deze te realiseren beschikte de kerkelijke overheid over twee 
machtige instrumenten : de bisschoppelijke goedkeuring van de statuten 
en de toewijzing van een geestelijk adviseur. Beide voorwaarden moes
ten vervuld zijn wilde een sociale organisatie het recht op het praedicaat 
'R.K.' kunnen laten gelden. De weigering van een van beide gunsten 
kon als wapen worden gebruikt om organisaties, die door de bisschop 
niet gewenst werden, te doen ombuigen in een door hem gewenste 
richting. 
Aanvankelijk was die richting ook voor de bisschoppen niet volkomen 
duidelijk. Vanaf het ontstaan van de sociale organisaties waren be
langrijke meningsverschillen aan de dag getreden over de aard van de 
organisatie. Allereerst was er de tegenstelling tussen de in het bisdom 
Haarlem opgerichte R.K. Volksbond en de in het Aartsbisdom ge
vormde R.K. Werkliedenverenigingen. Vervolgens was er het probleem 
over de eigen plaats van de vakorganisatie en de vraag naar hun al dan 
niet exclusief katholiek karakter. Ook door de geestelijke initiatiefne
mers werden deze zaken verschillend gewaardeerd. Zo heeft bijvoor
beeld Ariëns enige tijd voorkeur getoond voor een vakorganisatie die 
zonder adviseur zou kunnen opereren. Aan de door hem opgerichte 
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Fabrieksarbeidersbond had hij geen adviseur toebedacht. Dit wekte het 
misnoegen op van de aartsbisschop Mgr. Snickers en vooral van 
Schaepman. Ariëns had de R.K. Twentse Fabrieksarbeidersbond op
gericht zonder Schaepman hienn te kennen, die sinds 1893 bondsadvi
seur was van de Utrechtse bond. Juist de inschakeling van Schaepman 
zou een geestelijk adviseur onvermijdelijk hebben gemaakt. Zou Ariëns 
zelf hiervoor benoemd worden dan zou hij verantwoording schuldig 
zijn aan het kerkelijk gezag en verantwoordelijk voor het katholiek 
karakter. Dit gegeven is belangrijk omdat het iets onthult van Ariëns 
inzicht omtrent de verhouding van kerkelijk gezag en vakorganisatie. 

Wat dit betreft had Ariëns de invloed ondergaan van de opvattingen 
van de priester en sociale voorman van de katholieke arbeidersorgani
satie in Duitsland, F. Hitze. Een beroemde uitspraak van hem was: 'Der 
Geistliche kann kein Führer sein zu den oekonomischen Siegen der 
Arbeiter'.39 Omdat Ariëns geen adviseur aanvroeg voor zijn Fabrieks
arbeidersbond, betekende dat dat hij ook geen kerkelijke goedkeuring 
verkreeg. Ariëns vond het voldoende dat de plaatselijke adviseur van de 
katholieke Werkliedenvereniging tevens enkele adviseursdiensten be
wees aan de vakvereniging, maar dan zonder inschakeling van het 
kerkelijk apparaat. 
Bovendien opende dit voor Ariëns de mogelijkheid tot het oprichten 
van een interconfessionele bond: zijn geliefde 'Unitas', waaraan behal
ve de R.K. Fabrieksarbeidersbond ook Patrimonium en de zogenaamde 
Verzoeningsbonden van protestantse signatuur participeerden. Deze 
'eigengereidheid' is hem zeer kwalijk genomen. 'Ariëns plaatste daar
mee de Katholieke Vakbond op dood spoor' oordeelde nog in 1947 de 
latere verbondsadviseur Mgr. van Schaik.40 Ook had Ariëns minder 
bezwaren tegen de opzet van de R.K. Volksbonden, zoals die waren 
opgericht te Amsterdam. Schaepman was woedend want hij moest niets 
van die Volksbond hebben. Ook vond hij de oprichter, 'niet eens een 
priester', ongeschikt en op macht belust. De bisschop van Haarlem, 
Mgr. Bottemanne, bleef de Volksbond steunen. 'Uw Volksbond is mijn 
bond' verzekerde hij de leden. Ook in die dagen bleken bisschoppen 
niet steeds hetzelfde te denken. 

De groeiende irritatie van Schaepman over Ariëns' houding ook inzake 
diens voorkeur voor de interconfessionele vakorganisatie blijkt uit de 
briefwisseling die tussen beide geestelijke leiders is gevoerd.41 Schaep
man vroeg Ariëns 'open kaart' te spelen en kwalificeerde diens houding 
als 'niet fair'. De briefwisseling begon in 1890 en eindigde in 1899. 
Boven de laatste brief aan Ariëns heeft de steeds gebruikte aanhef 
'Amice' plaats moeten maken voor 'Weleerwaarde Zeergeleerde Heer 
Ariëns'. Dat betekende tevens het einde van de correspondentie. 
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De ontwikkelingen in het nabije Duitsland zijn niet vreemd geweest aan 
de houding van Ariëns. Daar had men intussen de mislukking beleefd 
van de 'Katholische Fachabteilungen in den Arbeitervereinen'. Zij wa
ren bedoeld als oefen- en vormingsscholen, niet als vakactie. Bovendien 
had men zich daar kritisch bezonnen op de vraag wat het woord 'chris
telijk' precies kon inhouden. Van verstrekkende betekenis is de bro
chure geweest van Otto Müller, een medewerker van Hitze: 'Christliche 
Gewerkvereine, Aufgabe und Tätigkeit'.42 De grondgedachte van 
Müller was dat de christelijke religie geen nieuwe elementen inbrengt in 
de economische verhoudingen buiten die welke door het natuurrecht al 
gegeven zijn. Alleen de erkenning van een natuurlijke zedelijke rechts-
ordening is de basis voor een goede sociale rechtsordening. Dit gebeurt 
door 'Katholischen' en 'Evangelischen' op dezelfde wijze. Daarom 
moeten de arbeidersorganisaties openstaan voor allen die deze grond
beginselen aanvaarden. Voor een doeltreffende opbouw van het eco
nomisch leven is juist een zo groot mogelijke samenbundeling van alle 
arbeiders nodig. 

Het lijkt aannemelijk dat soortgelijke opvattingen Ariëns hebben ge
bracht tot een opstelling die afweek van die van Schaepman. Tegen de 
kracht van Schaepman was hij echter niet opgewassen. Ook de bis
schoppen sloten zich aan bij het standpunt van Schaepman. Nederland 
kreeg zijn katholieke stands- en vakorganisaties. In 1906 besloten de 
bisschoppen de katholieken te verenigen en verenigd te houden in 
katholieke organisaties.43 De R.K. Volksbonden en de R.K. Werklie
denbonden werden in een Federatie samengebracht. Het eerste natio
nale verbond in de katholieke arbeidersvereniging was tot stand ge
bracht. 
Een omstreden punt bleef voorlopig nog de plaats en positie van de 
vakorganisatie. In 1909 verleenden de bisschoppen in een bisschoppe
lijk communiqué hun goedkeuring aan de oprichting van een nationaal 
vaksecretariaat op katholieke grondslag. Het Episcopaat, toen nog 
zichzelf presenterend als 'Doorluchtig', erkende het Bureau van de R.K. 
Vakorganisatie, het zogenaamde Vakbureau, maar beklemtoonde 
daarnaast de noodzaak van een nationaal georganiseerde Katholieke 
Werkliedenvereniging. Het was vooral deze arbeidersorganisatie die 
onder controle van het Episcopaat werd geplaatst. Van zelfstandigheid 
was geen sprake. 
De leden van een vakorganisatie behoefden aanvankelijk nog geen lid 
te zijn van een R.K. Werkliedenvereniging. Het programma en de 
doelstellingen van een vakorganisatie — zo dacht men — hadden veel 
minder aanrakingspunten met godsdienstige of zedelijke grondslagen. 
Toen echter bleek dat verschillende leden de Werkliedenverenigingen 

35 



verlieten en hun heil gingen zoeken bij de vakorganisatie met een 
algemene grondslag, werd het lidmaatschap van de R.K.. Werklieden
vereniging verplicht gesteld. Aldus werd bepaald in het bisschoppelijk 
communiqué van 1911. De bevoogding spitste zich toe op de volgende 
maatregelen: 
— Het lidmaatschap van standsorganisaties is verplicht voor alle ka

tholieke vakbondsleden; 
— De statuten van iedere vereniging, die zich katholiek wil noemen, 

behoeven de goedkeuring van het Episcopaat; 
— Aan alle organisaties wordt een priester toegevoegd als geestelijk 

adviseur namens de Kerkelijke Overheid. Hij wordt uitgerust met 
een veto-recht voor het geval dat hij een maatregel in strijd acht met 
geloof en zeden; 

— Bij verschil van mening kan een organisatie in hoger beroep gaan bij 
het Episcopaat aan wie het beslissingsrecht toekomt. 

Hoewel van het veto-recht zelden gebruik is gemaakt, maken deze 
maatregelen voldoende duidelijk, dat de bisschoppen en de door hen 
aangestelde en gedelegeerde priesters een centrale positie in deze orga
nisatie innamen. Nog uit 1935 is een gebeurtenis bekend, waarbij het 
veto-recht werd toegepast. 
In dat jaar was een conflict ontstaan tussen de R.K.. Vereniging van 
Sigarenfabrikanten en de R.K. Ta baks verwerkersbond over een drei
gende loonsverlaging. Het arbitragevoorstel van een daartoe opgerichte 
arbitragecommissie werd alleen aanvaard door de patroonsbonden en 
de protestants-christelijke sigarenmakersbond. In de R.K. bond werd 
tegen het bestuur in het voorstel verworpen met 122 tegen 76 stemmen. 
'Toen maakte de geestelijke adviseur gebruik van zijn recht en maakte 
bezwaar tegen de tenuitvoerlegging van de gevallen beslissing, met het 
oog op de waarschijnlijke gevolgen voor de leden en hun gezinnen, voor 
de katholieke organisaties en de katholieke zaak (sic) en voorts gezien 
ook wat door een staking alsnog zou worden bereikt. 
Het was een historische vergadering; de enige waarop de geestelijke 
adviseur van zijn veto-recht gebruik maakte. De vergadering legde zich 
bij de zienswijze van de adviseur neer en aanvaardde het bestuursadvies 
met algemene stemmen'.44 

Door het verplichte dubbele lidmaatschap van stands- en vakorganisa
ties behield de kerk een stevige greep op de katholieke vakorganisaties. 
Maar dit bleef niet onweersproken. Omdat de werkliedenverenigingen 
zich meer rechtstreeks en alomvattend bezighielden met de godsdien
stige en zedelijke belangen, streefden zij naar de hegemonie over de 
kathoheke vakorganisatie. Op grond van haar behartiging van alle 
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godsdienstige en zedelijke zaken maakten zij aanspraak op de leiding. 
In de praktijk gaf dit aanleiding tot velerlei spanningen en menings
verschillen. Er waren ook leden die dit overwicht van de standsorgani
saties maar moeilijk konden verdragen. Rogier wijst op het verzet van 
arbeiders die het met deze gang van zaken oneens waren.45 

De door de bisschoppen voorgeschreven constructie kon dus niet ver
hinderen dat herhaaldelijk verschil van mening ontstond over de wijze 
van functioneren van stands- en vakorganisaties. Als een rode draad 
loopt de spanning tussen stands- en vakorganisatie door de geschiedenis 
van de katholieke arbeidersbeweging. Ook de geestelijke leiders bleven 
verdeeld in hun waardering. 

In Limburg had men zich van harte geplaatst achter de opvattingen 
over de voorkeur, plaats en rol van de standsorganisatie. Als grote 
verdediger van de standsorganisatie ontplooide zich daar de indruk
wekkende figuur van de priester H. Poels. Leidse kringen rond de 
hoogleraren Aengenent en Aalberse kantten zich tegen de splitsing van 
stands- en vakorganisatie waarbij de laatste vooral de materiële belan
gen te behartigen zou krijgen. Zij toonden zich beducht dat zo'n vak
organisatie, in de zorg voor het materiële, al te zeer het karakter van een 
strijdorganisatie zou kunnen krijgen. Om die meer spiritueel te maken 
wilden zij ook het pakket van geestelijke waarden toevertrouwen aan de 
vakorganisatie. Wederom werd de knoop doorgehakt door het epis
copaat. 
Tegen het meerderheidsadvies van een door hen ingestelde commissie 
kozen de bisschoppen voor het standpunt van Poels c.s. In september 
1916 verscheen hieromtrent het beslissende bisschoppelijk communi
qué.46 De bisschoppelijke verklaring erkende het bestaansrecht van 
beide typen organisaties, maar de standsorganisatie, gericht op de ze
delijke en materiële belangen van de arbeidende stand, werd de basis
structuur genoemd van de katholieke arbeidersbeweging: daama kwam 
de vakorganisatie die uitsluitend zorg had te dragen voor de belangen 
binnen een vak; alle leden blijven verplicht lid te worden van een 
standsorganisatie. Op deze wijze kon de vakactie van de katholieke 
arbeiders en hun sociaal-economische emancipatie, inpasbaar blijven 
binnen de doelstellingen van het katholieke volksdeel als totaliteit'.47 

En dus, zouden wij er aan toe willen voegen, binnen de doelstellingen 
van het episcopaat. 

De keuze van de bisschoppen ten gunste van de standsorganisatie was 
vanuit hun gezichtsveld niet verwonderlijk. Het bisschoppelijk com
muniqué van 1916 ging van het standpunt uit dat het godsdienstig-ze-
delijk welzijn van de arbeiders het beste beschermd was in de stands-
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organisatie. Het woord 'standsorganisatie' werd hier voor het eerst of
ficieel gebruik.48 Deze had tot taak de behartiging van alle belangen van 
de arbeidersstand. Deze zijn: Het godsdienstig en zedelijk welzijn van 
de werkman. Een stuwkracht bieden tot inniger godsdienstig leven en 
een hoger zedelijk peil. Vervolgens het stoffelijk welzijn van de werk
man (behalve de loon- en arbeidsvoorwaardenvraagstukken). Tot de 
taak van de vakorganisatie wordt gerekend het bevorderen van onder
wijs in vakkennis, het ontwikkelen van het rechtvaardigheidsbegrip. 
Hiertoe behoren ook een onderlinge waardering van patroon en on
dergeschikte, eerbiediging van de door God gewilde orde, namelijk het 
onderscheid van stand en van bezit en wederkerige liefde. Vervolgens 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden in ieder vak. Ook op godsdienstig ge
bied, met name het bevorderen van maatregelen tegen onzedelijkhe-
den, werd aan de vakorganisatie een taak toebedacht. Het is dan ook 
onjuist, zoals soms gebeurt, de verdeling van taken zo te zien dat aan de 
standsorganisatie alleen het geestelijk belang en aan de vakorganisatie 
uitsluitend het materieel belang zou zijn toevertrouwd. 

De gedachte die aan de idee van de standsorganisatie ten grondslag lag, 
was de erkenning en aanvaarding van het feitelijke bestaan van standen. 
Deze waren een gevolg van het bestaan van verschillende groepen van 
mensen met ieder hun eigen cultuur, eigen behoeften, eigen milieu, 
gewoonten en omgangsvormen. Deze vaststelling werd zonder beden
kingen als juist erkend. De conclusie was dat deze standen in liefde en 
vertrouwen dienden samen te werken. Door het zo te stellen was de 
mogelijkheid uitgesloten enige vorm van klassentegenstelling te erken
nen. Deze erkenning zou immers kunnen leiden tot een klassenstrijd, 
een vechten om de heerschappij, een verscherpen van de tegenstellin
gen. En nog erger, het zou het socialistisch streven in de kaart spelen. 
Zo'n standpunt kon alleen berusten op het historisch materialisme. Het 
rijk van liefde, dat door Christenen wordt beoogd, kan alleen gereali
seerd worden met behulp van het solidariteitsbeginsel in een geest van 
verzoening en samenwerking. 
Tot aan de zestiger jaren zou dit ideeën-goed bepalend zijn voor het 
beleid van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Door hun 
kerkelijk gezag over de statuten waren de bisschoppen in staat deze 
ontwikkeling te beïnvloeden. Het communiqué vaa 1916 zou beslissend 
zijn voor de verdere geschiedenis. Nog in de vijftiger jaren ging men in 
de KAB, geplaatst voor de noodzaak tot ingrijpende veranderingen, met 
pijnlijke nauwgezetheid na of toen actuele structuurveranderingen 
verenigbaar konden zijn met het communiqué van 1916. Geen ander 
bisschoppelijk standpunt heeft dermate grote gevolgen gehad. 
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De voorkeur van de bisschoppen voor de standsorganisatie werd mede 
beïnvloed door de binding van de standsorganisatie met het eigen 
bisdom. De standsorganisaties waren per diocees opgericht als dioce
sane bonden. Via inschakeling van eigen diocesane priesters konden de 
bisschoppen een direct contact met de arbeidersbeweging onderhou
den. Via hen was het mogelijk het episcopaal gezag tot in alle uithoeken 
van het bisdom te doen gelden. Dat priesters eigen wegen zouden 
bewandelen, leek in die tijd bijkans uitgesloten. En mochten priesters er 
al toe komen eigen initiatieven te ontwikkelen, het was ondenkbaar dat 
deze lang buiten de bemoeienis van de bisschop bleven, hetzij ter 
aanmoediging, hetzij ter afstraffing. Ook voor de priesters was dat een 
vanzelfsprekende zaak. In het leven van de toch al timide Ariëns komen 
situaties voor waarin hij een bijna gênante onderdanigheid en afhan
kelijkheid aan de dag legt, die alleen door een verwijzing naar zijn 
nederigheid en deugd enigszins acceptabel worden. 

Binnen enkele jaren bleken tientallen priesters op een of andere wijze 
betrokken te zijn bij de activiteiten voor arbeiders. De bisschoppen 
vonden in hen de meest geschikte 'instrumenten' om hun zorg en be
moeienis met de arbeidersbeweging uit te dragen. Het door hen opge
richte 'Instituut van de geestelijk adviseur' bewees hun goede diensten. 
Illustratief is de brief van de Aartsbisschop van Utrecht, H. van de 
Wetering, op 18 november 1903: 'Aan de Weleerwaarde Heeren Gees
telijke Adviseurs van R.K. Werkliedenvereenigingen in Ons Aartsbis
dom'.49 Het is een duidelijke instructie, waarop een weerwoord nau
welijks mogelijk lijkt. De priesters worden belast met het beantwoorden 
van een jaarlijkse vragenlijst. In de sociale cursussen dienen zij een 
eerste plaats toe te kennen aan godsdienstonderwijs. Zij ontvangen 
daartoe een leidraad met opgave van te behandelen onderwerpen. Bij 
verhindering of vervanging door een andere priester diende hierover 
tijdig bericht gestuurd aan de bisschop. Omtrent voorgenomen acties 
van de vakgroepen, vakbondswerk, diende zowel het Vaksecretariaat 
als het bestuur van de R.K. Werkliedenbond in kennis te worden ge
steld, ter verkrijging van morele en financiële steun. Overeenkomstig 
instructies van de H. Stoel was het aan priesters en aan niet-priesters 
verboden zonder verlof van hun bisschop deel te nemen aan een con
tradictoir debat. De adviseurs dienden zich te onthouden van bevorde
ring van coöperaties, met name verbruikscoöperaties, tenzij de bisschop 
andere instructies gaf. 
Uit dit schrijven blijkt duidelijk hoe de priesters hun werk alleen kon
den verrichten onder streng toezicht van de bisschop. Iedere argumen
tatie ontbreekt. Door het verbod deel te nemen aan ieder contradictoir 
debat, worden de priesters in een staat van onmondigheid gebracht. Zij 
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hebben slechts uit te voeren wat de bisschop goeddunkt. Eenmaal 
wakker geschud, hebben de bisschoppen goed begrepen welke beïn-
vloedingsmogelijkheden hen in de organisatie van de arbeiders in han
den waren gevallen. 
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Deel В 

De relatie in de praktijk 





IV. De Nederlandse priesters 
en de katholieke arbeidersbeweging 

'In de oren van de huidige generatie 
moet het als een ongerijmdheid 
klinken, maar voor de tijdgenoten 
sprak het vanzelf, dat dit apostolaat 
de ruggesteun nodig had van een 
heel het leven omvattend sociaal en 
cultureel organisatieapparaat, dat 
permanent opereerde onder de 
straffe leiding van de clerus. 
Nederland werd het beloofde land 
van de "geestelijke adviseurs". Als 
een half dozijn geloofsgenoten zich 
verenigde in een club of kring, zelfs 
met geen hoger doel dan te kienen 
of te kaarten, wees de bisschop hun 
een priester toe als raadsman met 
recht op veto. Op den duur kon een 
katholiek geen stap meer verzetten 
zonder clericale begeleiding. Hij 
ging op reis, voetbalde, bokste, 
zwom en danste met een priester 
aan zijn zijde'.50 

/. In het algemeen 

Naast de katholieke standsorganisaties was het instituut van de geeste
lijk adviseur het tweede instrument, waarover de Nederlandse bis
schoppen beschikten om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in 
het organisatieleven van de katholieken. In dit hoofdstuk willen wij 
nagaan hoe dit instrument in de praktijk functioneerde en hoe de 
priesters, die als geestelijk adviseur in de katholieke arbeidersbeweging 
optraden, hun taak verstonden. 
De kerkrechtelijke positie van de geestelijk adviseur, aangesteld om 
namens de bisschop het bestuur van de katholieke arbeidersbeweging 
op landelijk, diocesaan en plaatselijk niveau terzijde te staan, was te 
vergelijken met die van een soort zetbaas, die op de winkel moest 
passen. Daarnaast had hij als parochiepriester, de meeste adviseurs 
oefenden hun adviseurschap in die hoedanigheid uit, een eigen pasto-
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rale verantwoordelijkheid voor het godsdienstig wel en wee van zijn 
parochianen. In de beleving van vele priesters impliceerde het advi
seurschap veel meer dan de bewaking van de organisatie tegen kwalijke 
invloeden van buiten af. Het betekende ook de verzorging van de hen 
toevertrouwde kudde. Daarom zagen zij zichzelf ook als zielzorger en 
helper van de mensen waarmee zij als geestelijk adviseur in aanraking 
kwamen. 

Dikwijls was de arbeiderswereld, waarmee zij in contact kwamen, voor 
hen geheel nieuw. Het arbeidersmilieu met zijn beperkte ontwikke
lingsmogelijkheden leverde vooral in de eerste periode nog weinig 
priesters op. De kennismaking met dit andere milieu was voor vele 
priesters leerzaam en verrijkend. Zij werden nu niet alleen van heel 
dichtbij geconfronteerd met de levens- en werkomstandigheden van de 
arbeiders, maar kwamen zo ook in aanraking met mensen, die naast een 
oprecht geloof, hun twijfels en grieven hadden jegens een kerk die zich 
in het grote maatschappelijke leven sterk richtte naar de wensen en 
opvattingen van de leidende en bezittende klasse en die, wat het gods
dienstig leven betrof, zich in hoofdzaak leek te bekommeren om de 
naleving van kerkelijke geboden en van een privatistisch gerichte sex-
uele moraal. Aan de maatschappelijke verhoudingen konden de sterk 
binnenkerkelijk georiënteerde priesters weinig of niets veranderen. Wel 
bood hun adviseurschap hun een welkome gelegenheid, in vele gevallen 
door medeleven en trouw, veel bittere ervaringen te verzachten. 
Zeker waren niet alle priesters even enthousiast over de hun toebe
dachte rol en functie in de katholieke arbeidersbeweging. Er waren ook 
die zich meer aangetrokken voelden tot de andere groepen in de zeer 
standsbewuste parochies. In hun ogen bleven de arbeiders behoren tot 
een lagere stand, waarmee een relatie-patroon moest worden opge
bouwd dat in het teken stond van liefdadigheid. In de kerkgebouwen 
namen de arbeiders de zitplaatsen in achter in het kerkgebouw waar het 
plaatsengeld het laagste was. Voor hen, voor wie dit luttel bedrag nog te 
hoog was, waren de 'armenbanken' opgesteld, die weliswaar niets kost
ten maar vanwaar ieder zicht op het liturgisch gebeuren onmogelijk 
was. Een 'goede parochie', waarop vele priesters hoopten, was in de 
meeste gevallen geen arbeidersparochie. Het werd ook bepaald niet als 
een promotie beschouwd wanneer een priester een arbeidersparochie 
kreeg toegewezen. De geringe waardering voor de arbeidersstand kwam 
ook tot uiting in de functieverdeling van de parochiële activiteiten. De 
hogere stand leverde de kerkmeesters, het kerkbestuur, de middenstand 
voorzag in het college van collectanten en op de arbeiders werd hoog
stens een beroep gedaan voor diensten als ordebewaker (Eerbied in 
Gods Huis). In de gebruikelijke processies kregen de mannen met hun 
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fiere bondsvaandels meestal een plaats toegewezen in de achterste ge
lederen. 

Het geringe aantal priesters dat uit de arbeidersstand afkomstig was, 
leidde binnen de arbeidersbeweging in 1934 tot de oprichting van het 
'Kanunnik van Schaik Fonds', bestemd voor het bekostigen van de 
opleiding van arbeiderskinderen tot het priesterschap. Men hoopte op 
priesters uit eigen geledingen. Overigens zou dit ook niet altijd een 
oplossing bieden, want het kwam voor dat priester-geworden arbei
derskinderen hun afkomst maar al te graag verloochenden vanuit het 
verlangen zich in het nieuwe milieu waar te maken. Het is ook niet 
toevallig, dat pas benoemde pastoors, die zelf jarenlang als adviseur met 
de arbeidersbeweging hadden meegedraaid, maar al te graag het advi
seurschap van de arbeidersorganisaties overlieten aan de kapelaans om 
zelf de iets betere standen te gaan adviseren. Daar voelde de pastoor 
zich van huis uit meer thuis. Bij overplaatsing van een kapelaan, het
geen in die tijd om de haverklap en zonder enige zorg of overleg over de 
juiste vervanging plaats vond, schoven de adviseurschappen vanzelf
sprekend over op zijn opvolger. De vraag of de nieuwe kandidaat voor 
deze taak voelde dan wel er geschikt voor was, werd niet gesteld. Een 
bisschoppelijke bekrachtiging volgde automatisch. 
Dit automatisme trad niet in werking bij de benoeming van de dioce
sane bondsadviseur. Deze functionaris was min of meer vrijgesteld en 
onderhield een nauwe relatie met de bisschop van zijn diocees. Dit was 
een hoog genoteerde vertrouwensfunctie. Vandaar dat ook steeds, op 
een enkele uitzondering na in de vijftiger jaren, deze functie werd 
toevertrouwd aan een diocesaan priester. Vertrouwensfuncties ver
trouwde men in die dagen niet zo graag toe aan reguliere geestelijken, 
die toch altijd meer als buitenstaander werden beschouwd.51 

Het instituut van de geestelijke adviseurs was geenszins onomstreden. 
Rogier vermeldt hierover: 'In het bisdom Haarlem werden bepaald 
overspannen en voor de ontwikkeüng der sociale beweging gevaarlijke 
opinies gehuldigd. Sommigen meenden de arbeiders een onmondigheid 
in eigen huis te moeten opdringen, die alle actie zou verlammen. Onder 
de schuilnaam Jos Schrijver schreef Lambert Poell pr. in 1906 een te 
Helmond uitgegeven brochure, waarin hij krachtig opkwam tegen het 
zogenaamde veto-recht der geestelijke adviseurs in economische en 
louter sociale zaken: de hantering daarvan zou bijna elke staking kun
nen verijdelen. Hij genoot daarbij de steun van Ariëns en Pater Rijken 
o.p. Poels was dezelfde mening toegedaan. Hij zou met kracht voor deze 
overtuiging opkomen in een polemiek met de latere bisschop Aenge-
nent, die in de hitte van het debat zelfs staande hield, dat een bisschop, 
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als hij over genoeg pnesters beschikte, aan elk particulier gezin een 
geestelijk adviseur met veto-recht zou moeten toevoegen' 52 

De reeds vernoemde priester Poell uit Tilburg had het cléricalisme 
bestempeld als een der grootste gevaren die aan de sociale actie afbreuk 
doen 53 Ook door verschillende arbeiders werd dit gevaar doorzien Zij 
waren tegen vakgilden die onderworpen waren aan diocesane stands
organisaties. 'De afwijzing berustte onder andere op het instituut van de 
geestelijk adviseur. Deze door de bisschop aangestelde functionaris 
bekleedde in de standsorganisatie een leidende plaats en bracht meestal 
een beslissende stem uit, ook in zuiver economische en sociale aange
legenheden. Het tekent de spanning, dat de meest bevoegden onder de 
clerus overtuigde tegenstanders van een aldus opgevat adviseurschap 
waren'.54 

Deze algemene constateringen doen echter niets af aan het gegeven dat 
honderden pnesters zich met hart en ziel van hun taak als geestelijk 
adviseur gekweten hebben Van hen is een grote invloed en leiding 
uitgegaan op allerlei niveaus De toegewijde adviseur was altijd voor 
zijn mensen bereikbaar. 

Priesters hebben ook een groot aandeel gehad in de vorming van het 
kader van de katholieke arbeidersbeweging. Bekende en invloedrijke 
mannen hebben hun opleiding en intellectuele vorming aan priesters te 
danken Naarmate het aantal betrokken priesters groter werd, ontwik
kelde zich een grotere differentiatie van werkzaamheden. Op het laagste 
niveau bestond de opdracht in het begeleiden van plaatselijke organi
saties. Van het een kwam het ander en toen duidelijk werd van welk 
belang vorming kon zijn voor de ontwikkeling van de arbeiders ging dit 
aspect de bijzondere aandacht krijgen van de geestelijk adviseur Als het 
om vorming ging was niemand eerder de aangewezen persoon. En 
wanneer de plaatselijke priester het zelf met helemaal kon behappen, 
deed hij een beroep op priesters die niet aan een parochie verbonden 
waren, maar graag bereid waren hand- en spandiensten te verlenen 
Het woord 'vorming' moet overigens met geassocieerd worden met 
hetgeen wij nu onder vormingswerk verstaan Voor een groot deel 
bestond die vorming in catechismus-achtig opgezette leercursussen over 
belangrijke onderwerpen die vaak van godsdienstige aard waren. Nog 
sterker uitgesproken was de godsdienstige bedoeling bij het organiseren 
van bezinningsdagen en retraites. Dergelijke bijeenkomsten werden 
besloten met een H Mis en een gezamenlijk ontvangen van de H 
Communie. Maar ook bij jaarvergadenngen en feestelijke gelegenhe
den werd de adviseur uitgenodigd of nodigde hij zichzelf uit tot het 
voorgaan in een liturgische dienst, het opdragen van een H Mis 'voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn' van alle leden. 
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Parochiegeestelijken waren de eerst verantwoordelijken. Bij de uitoe
fening van hun opdracht deden zij graag een beroep op meestal regu
liere priesters die werden ingeschakeld in het uitvoerende vlak van 
vorming en bezinning. Aan het vormingswerk van de zogenaamde 
Credo-Pugno Clubs hebben tientallen priesters hun medewerking ver
leend, terwijl weer anderen hun bijdrage gaven aan de verheffing van de 
arbeidersstand door het geven van retraites voor werklieden. Deze 
priesters vallen echter niet strikt in de categorie van geestelijke advi
seurs, hoe belangrijk hun bijdragen en invloed ook zijn geweest. Mees
tal werden zij benoemd als 'assistent'. 
Een oneigenlijk adviseurschap bekleedden die priesters, die op een of 
andere manier betrokken werden bij een van de instellingen die in latere 
jaren door de katholieke arbeiders werden opgericht: Herwonnen Le
venskracht; Concordia; Lourdescomité e.d. Was hij bij al deze instel
lingen niet meer dan de belangstellende en meelevende vertegenwoor
diger, bij het Lourdescomité werd hij aangesteld als voorzitter. De strikt 
religieuze doelstelling van dit bedevaart-organiserende comité recht
vaardigde dit directe leiderschap. 
Een afzonderlijke categorie vormden die priesters die als directeur ver
bonden werden aan het meer wetenschappelijk georiënteerde ontwik
kelingswerk. In die dagen leken de sociale vragen zo nauw verbonden 
met godsdienstige en zedelijke vragen dat wetenschappelijk georiën
teerde priesters de meest betrouwbare gidsen leken om aan het Ont
wikkelingswerk, opgericht in 1930, leiding te geven. Behalve met het 
samenstellen van eenvoudige schriftelijke cursussen en het leiding ge
ven aan de drie-jarige gewestelijke sociale scholen was de Ontwikke-
lingscentrale belast met het opleiden van kader in het A.C. de Bruijn-
instituut. Vele priesters hebben hun medewerking aan de Ontwikke-
lingscentrale verleend. Tot eerste directeur was in 1930 door het ver-
bondsbestuur benoemd mr. dr. Didymus Beaufort o.f.m. In 1937 werd 
hij opgevolgd door mag. dr. Siegfried Stokman o.f.m. In 1946 werd deze 
functie overgenomen door de priester uit het bisdom Haarlem, dr. A.A. 
Olierook. Het jaar daarop werd hij de eerste directeur van het A.C. de 
Bruijn-instituut te Doom, dat op 4 October 1947 door kardinaal de Jong 
werd ingezegend. De priester Olierook heeft een duidelijk stempel ge
drukt op een groot aantal toekomstige kader- en bestuursleden. In 1954 
werd hij opgevolgd door drs. Dominicus Pillen o.f.m., die tot aan de 
nieuwbouw van het A.C. de Bruijn instituut in 1966 in functie bleef. 
Daarna kwam de leiding in leken-handen.55 

Vermeld moet worden dat de geestelijk adviseur financieel niet afhan
kelijk was van de arbeidersorganisatie. Hoogstens kreeg hij wel eens wat 
toegestopt, een kleine tegemoetkoming of vergoeding. De grootte van 
dit bedrag hing mede af van het niveau waarop hij zijn werkzaamheden 
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verrichtte, landelijk, diocesaan of plaatselijk. In financieel opzicht was 
hij niet in dienst van de arbeidersorganisatie. Dit geldt niet voor de 
priester die in latere jaren als 'aalmoezenier' een bepaalde opdracht 
kreeg te vervullen of verbonden werd aan het wetenschappelijk bureau. 
Deze regeling verraadt een juiste inschatting van het belang van finan
ciële onafhankelijkheid voor de adviseur, die immers door de bisschop 
was aangesteld en als diens vertegenwoordiger moest optreden. 
Een heel eigen positie werd (en wordt nog) in Limburg ingenomen door 
de aalmoezeniers van de arbeid, later omgedoopt in aalmoezeniers van 
Sociale Werken. 
In 1902 werd J.M.J. Souren door Mgr. Drehmans benoemd tot eerste 
aalmoezenier van de werklieden. In 1915 volgde de officiële instelling 
van het Instituut van aalmoezeniers van Sociale Werken, die over heel 
Limburg werden verspreid en onder leiding stonden van Dr. H. Poels. 
In 1939 werd Poels als hoofdaalmoezenier opgevolgd door K.W.H.A. 
Roncken. Deze aalmoezeniers mogen en willen zich geen bedrijfspas-
tores noemen. Zij zijn voor een bepaalde regio op het brede gebied van 
kerk en samenleving werkzaam. Zij kunnen ook adviseur zijn van een 
werkgeversorganisatie, geven lessen op sociale scholen, organiseren 
cursussen voor pastores, bejaardenverzorgsters enz. Vanuit hun op
dracht de taak van de kerk uit te voeren wat betreft haar verantwoor
delijkheid voor de sociale kanten van het leven, kwamen zij ook in 
aanraking met de stands- en vakorganisaties. 
Haast onoverzienbaar was aldus het aantal mogelijkheden en situaties 
waarin een priester met sociale organisaties kon worden geconfron
teerd. Bijna iedere priester kreeg er vroeg of laat wel mee te maken. 
Verschillend was hun invloed en positie. De opmerking van Dekker56 

moge juist zijn dat de rol van de priester geleidelijk veranderde van 
regisseur in die van souffleur, voorlopig bleef de souffleur wel goed 
verstaanbaar en niet zelden tot ver achter in de zaal. 

2. De pionier dr. Henri Poels (1868-1948) 

De grote regisseurs waren geestelijken van het kaliber van een Ariëns, 
Schaepman en Poels. Omdat in eerdere hoofdstukken al herhaaldelijk 
over Ariëns en Schaepman gesproken is, zal hier wat uitvoeriger op 
Poels worden ingegaan. Met name zal hierbij aan de orde komen door 
welke ideeën hij werd beheerst, hoe zijn kijk was op de sociale orde en 
welke conclusies hij hieruit trok ten aanzien van de plaats en taak van de 
geestelijk adviseur. Terecht stelde Rogier vast, dat de katholieke sociale 
beweging het stempel droeg van Poels. Poels ging uit van de onbe
twistbare waarheid van de katholieke kerk. Daarom moet die waarheid 
de norm voor het leven zijn, van alle tijden, van alle mensen en van alle 
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mensengroepen. Echt Christendom is voor hem alleen het katholicisme. 
De waarheid is één en de mens is één: één totaliteit. Derhalve is er een 
wisselwerking tussen natuurlijke en bovennatuurlijke welstand, tussen 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, tussen stoffelijke nood en ziels-
nood. Men kan de mensen niet laten beseffen dat zij niet leven kunnen 
van brood alleen, zolang zij geen brood genoeg hebben om van te leven. 
Daarom moet er behalve kerkelijke zielzorg ook sociale zielzorg zijn. 
Dit gaf aan Poels het motief om zich in te zetten voor economische en 
sociale verbeteringen. Zo stimuleerde hij bijvoorbeeld door de oprich
ting van Tijdig' de bouw van goedkope woningen. Maar hij heeft 
dergelijke activiteiten nooit als doel op zich gezien. De hiërarchie der 
doeleinden werd door hem nooit vergeten. Aardse welstand was voor 
hem het middel om het christendom beter beleefbaar te maken. 

In de publicatie door zijn naaste medewerkers, de priesters J. Jacobs en 
Dr. A. Geräts, over Poels57 vinden wij de volgende typerende uitspra
ken: 'Een ieder die weet dat alleen een christenmensheid een gelukkige 
mensheid kan zijn, die, omdat hij christen is, de liefde voor de evenmens 
erkent als de grondwet van het leven en dus de mensheid gelukkig wil 
maken, die moet ook willen meewerken om onze hedendaagse wereld te 
herkerstenen. Iedereen; dus de leken zo goed als de clerus. Ook het 
christenvolk moet actief aan de zending der kerk deelnemen'. 'De zen
ding van de kerk is erop gericht niet alleen de afzonderlijke mens, maar 
ook de gehele gemeenschap, alle uitingen en vormen van gemeen
schapsleven metterdaad christelijk te maken'. Typerend voor Poels is 
zijn zorg om aan de leken een eigen verantwoordelijkheid toe te ken
nen: 'Economie, staatkunde, kunst en cultuur behoren niet tot het 
rechtstreekse werkterrein van de clerus, ze zijn het werkterrein van de 
leken. Vandaar moet een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het 
kerkelijk terrein en het wereldlijk terrein. Op wereldlijk terrein dragen 
de leken de volle verantwoordelijkheid. Zij alleen kunnen de ganse 
societas kerstenen. Dus zij moeten het'. Op de vraag hoe die lekenwe
reld gemobiliseerd moest worden, noemde hij de katholieke standsor
ganisatie het aangepaste middel en de geëigende methode om het ka
tholieke volk in staat te stellen de hedendaagse samenleving te kerste
nen. De standsorganisatie als een katholieke maar niet-kerkelijke or
ganisatie.58 Niet minder typerend voor Poels is zijn onvoorwaardelijke 
afwijzing van het socialisme. De Nederlandse socialisten leunden toen 
nog sterk op het Marxisme. Een samengaan was voor hem niet mogelijk. 
De socialisten wilden het christendom scheiden van het werkelijke leven 
in de wereld, met de bedoeling de socialistische levensbeschouwing 
daarvoor in de plaats te stellen. Dit leidde hem tot de uitspraak: 'Neu
trale vakverenigingen zijn gelijk aan kreeften; wanneer het water te 
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warm wordt, worden zij rood'. En elders: 'Niet de bisschoppen dragen 
de schuld dat de socialistische of de neutrale vakverenigingen verboden 
waren voor de katholieken, evenmin als het de schuld is van de moeder, 
dat haar kind een glas water niet mag nemen, wanneer een ander daarin 
vergif heeft gedaan'. Dergelijke uitspraken ontmoetten bij zijn volge
lingen en medewerkers geen kritiek. 

Opmerkelijk waren ook de uitspraken van Poels als geestelijk adviseur 
van de RKMB (Rooms Katholieke Mijnwerkers Bond) in 1926, naar 
aanleiding van de mechanisatie en de ontwikkeling van klein- naar 
grootbedrijf. Het is voor hem het ongeloof van de bedrijfsleiders dat de 
invoering van moderne arbeidsmethoden ongewenst maakt: 'Als zij 
allen (de bedrijfsleiders) goede christenen waren, die ook ondergronds 
zich iedere dag, elk uur herinneren het woord van de goddelijke zalig
maker: Wat gij aan de minste der mijnen doet hebt gij aan mij gedaan — 
ja, dan zou ook de meest moderne arbeidsmethode een toepassing 
vinden, die de menselijke waardigheid van de minste mijnwerker eer
biedigt. Maar u begrijpt wat ervan terechtkomt als zulk een stelsel 
toegepast wordt mede door mensen die aan God noch gebod geloven. 
Zo gaat het niet goed, de socialistische opruiing doet de rest'.59 

Het solidariteitsbeginsel woog zwaar in de concrete stellingname. Me
dezeggenschap was er onverbrekelijk mee verbonden. Mijndirecties en 
mijnwerkers moesten elkaar kunnen ontmoeten als mensen die samen 
belang hadden bij de onderneming en daarom de handen in elkaar 
legden, aldus Poels. Vanuit dit standpunt werd het verleden geroman
tiseerd en de ontwikkeling van klein- naar grootbedrijf eerder als een 
onafwendbare dan als een wenselijke ontwikkeling beschouwd. Poels 
ging uit van de onverkorte waarheid van het katholicisme. Iedere ge
dachte aan een pluriforme waarheid is hem volkomen vreemd. Het 
grote doel is die ene, onvergankelijke waarheid ingang te doen vinden. 
Het was een logisch gevolg van de theologische visie die toen gehuldigd 
werd. Centraal immers stond de boodschap van Christus, een bood
schap die gericht was aan de mensen in de totaliteit van hun bestaan. Bij 
die totaliteit behoorde zowel de aarde als de hemel. Daarom verzet 
Poels zich tegen een uitsluitende aandacht aan de bovennatuur en tegen 
hen die 'schijnbaar de mensen alleen wilden leren hoe zij hier op aarde 
de stoelen moesten maken, waarop zij later in de hemel konden zit
ten'.60 Zijn verzet tegen een supernaturalisme doet hem zoeken naar de 
toepassing van Christus' boodschap buiten het kerkgebouw. Alleen 
door organisaties kunnen alle krachten worden samengebundeld ten
einde de kloof tussen hemel en aarde te dempen. 

Een geschikt model vindt hij in de structuur van de standsorganisatie. 
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Het bestaan van verschillende standen is voor hem het uitgangspunt. De 
mensen blijken heel verschillend in hun levens- en cultuurpatroon. 
Poels noemde het standen verschijnsel het verschijnsel van groepen van 
mensen van ongelijk sociaal niveau en prestige. In 1921 formuleerde hij 
het als volgt: 'Wat ons hier het allermeest opvalt, is het groot verschil dat 
bij deze onderscheiden groepen van mensen zelf bestaat; alsook tussen 
de gevaren welke op godsdienstig en zedelijk gebied alleen of heel 
speciaal juist die onderscheiden soorten van mensen vooral bedrei
gen'.61 De indeling van het standen-verschijnsel zag hij globaal in de 
groepen van de arbeiders, boeren, middenstanders, spoedig gedefi
nieerd in zelfstandige en werknemende middenstand en tenslotte de in 
sociologisch opzicht minst duidelijke groep der hogere of leiding ge
vende standen.62 

Door zijn organisatie te koppelen aan die standen ontstond vanzelfde 
naam standsorganisatie, de organisatie van de katholieke leken derhal
ve van iedere afzonderlijke stand met als zending in het openbare leven 
de boodschap van het evangelie door te geven. Dit zou slechts op de 
beste wijze mogelijk zijn als bij de opvoeding en vorming daartoe werd 
uitgegaan van hun eigen cultureel niveau.63 

Samen met andere standsorganisaties zullen de arbeidersorganisaties 
streven naar de beleving van het christendom. Dit is het eigenlijke doel 
waar het bij Poels om begonnen is. Hij is de zielzorger voor wie de 
organisaties slechts middelen waren. Het christendom ziet hij als de 
enige weg naar het werkelijke geluk, gelet ook op de eeuwigheidsbe-
stemming van de mens. Zijn doel is een apostolair doel. Het christen
dom moet zichtbaar worden gemaakt en mag niet buiten de wereld 
blijven. Het bevat een boodschap van heil voor de wereld. Het chris
tendom mag niet in de sacristie blijven. De standsorganisatie moet 
daarom functioneren als de grote paraplu van de vakorganisatie.64 

Voor Poels is de kerk echter meer dan de hiërarchie en daarom is hij 
beducht voor iedere vorm van clericalisering. Hij wil aan de leken een 
eigen verantwoordelijkheid geven en hen prikkelen tot eigen initiatie
ven. Daarom waarschuwt hij bij herhaling voor een identificatie van 
kerk met hiërarchie; cléricalisme noemde hij een ramp. Dat zou het 
minderwaardigheidsgevoel van de katholieken alleen maar versterken. 
Als therapie zag hij een groeiend bewustwordingsproces. Het clérica
lisme zou tekort doen aan het ontdekken van de eigen apostolaire 
zending die aan de leken eigen was. Hij sprak daarom bij voorkeur en 
met nadruk over 'de oprecht katholieke maar niet kerkelijke standsor
ganisatie.'65 Hij bedoelde met niet-kerkelijk het niet onder leiding staan 
van de hiërarchie. Maar dit sloot voor hem geenszins een samenwerking 
uit met de hiërarchie. Hier stoten wij op een probleemgebied vol met 
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contradicties. Want onder samenwerking rekent hij ook een zich-voe-
gen-naar het door de hiërarchie geformuleerde en door hem gestipu
leerde beleid. Die samenwerking was geenszins vrijblijvend. In feite 
aanvaardde Poels een arbeidersbeweging die onder sterke patronage 
stond van kerkelijke instanties. En zelf heeft hij ook met grote toewij
ding dat patronage uitgeoefend. 

Dit brengt ons nu op de opvatting van Poels over de geestelijk adviseur. 
In 1910 was hij door Mgr. Drehmans benoemd als rector te Weiten met 
de opdracht tevens 'iets te doen voor de mijnwerkers'. Maar ook in de 
jaren daarvoor had hij zich ingelaten met de sociale situatie in Limburg. 
Hij was daartoe geïnspireerd door zijn scherpe blik op de matte gela
tenheid waarmee de Limburgse arbeider de werksituatie onderging. Hij 
vond het een levensbelang dat de katholieken werden opgeschrikt uit 
hun lethargie om zich weerbaar op te stellen tegen het sociale onrecht en 
tegen de gevaren die hun geloof bedreigden. Daarom moesten zij ook 
aangespoord worden zelf het heft in handen te nemen. Rogier merkt 
hierover op: 'Poels zag reeds de vorm van cléricalisme, die allerlei zaken 
aan priesters overliet, als een groot gevaar. Dit cléricalisme had mis
schien genoegzame zin, toen het herlevingsproces nog op gang moest 
komen'.66 Rogier tekent hier de dubbele situatie waarin Poels zich 
bevond. Enerzijds wilde hij de arbeiders volledig tot hun recht laten 
komen en hun zelfstandigheid eerbiedigen. Maar anderzijds weet hij 
zich de vertegenwoordiger en woordvoerder van een hogere instantie, 
de alles omvattende en beheersende christelijke waarheid. 
Zelf zegt Poels: 'De geestelijk adviseur verbiedt niets, hij heeft geen 
bevoegdheid om iets te verbieden. Maar als officieel vertegenwoordiger 
van het christendom kan hij mededelen en verklaren dat een bepaalde 
actie niet overeenstemt met de christelijke beginselen en dat deze actie 
dus — ook zonder zijn woord — verboden is'. 'Het gaat om een christe
lijke wereldordening volgens de christelijke levensbeschouwing. Daar
om zijn niet die acties doeltreffend, die een stoffelijk resultaat afwerpen 
voor de arbeiders, maar die acties, die economisch verantwoord èn 
moreel geoorloofd zijn, als overeenkomend met dit wereld- en mens-
omvattend doel. De geestelijk adviseur heeft in dit opzicht een zeer 
beperkte bevoegdheid, want zijn taak is het de waarachtig christelijke 
opvattingen over de mens en de gemeenschap, over de arbeid en de 
stoffelijke rijkdommen, over rechtvaardigheid en solidariteit levend te 
houden. Het is echter de taak van de leiders te beoordelen welke acties 
op grond van de beginselen, die zij als katholieken aanvaarden, nodig of 
wenselijk zijn. De geestelijk adviseur antwoordt op de vraag of deze 
acties voor het geweten geoorloofd zijn, maar de bondsleiding beslist of 
een geoorloofde actie uitgevoerd zal worden'.67 
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Het is een wat ambivalente gedachtenconstructie die in bovenvermelde 
citaten door Poels werd uiteen gezet. De arbeiders zijn zelfstandig, maar 
hun beslissingen moeten wel passen binnen het raam van de katholieke 
leer en moraal. De omvang van dit raam wordt echter aangegeven door 
de kerk bij monde van haar priesters en geestelijke adviseurs. Zelf nam 
Poels bij verschillende gelegenheden ook een bemiddelende functie op 
zich wanneer het ging om onderhandelingen over loonsverhoging of 
stakingen. Zo bemiddelde hij in 1915 als tussenpersoon tussen de vak
bonden toen het ging om een loonsverhoging van 10%. Hij spande zich 
in om de gevraagde loonsverhoging ingevoerd te krijgen, maar liet de 
beslissing over aan de bonden. 

De auteure van 'Gedachten, woorden en daden van Dr. H.A. Poels' 
voegen hieraan toe: 'Hier zien we de rol van de geestelijke adviseur ten 
voeten uit. De adviseur is een hulp voor het doel van de vakbeweging, 
een ondergeschikte helper. De beslissing is bij het bestuur'. Poels zelf 
relativeerde zijn functie tot die van de 'loopjongen' van de arbeiders. 
Over de mijnwerkersstaking in 1917 vinden wij de volgende aanteke
ning: 'Door de socialisten was deze staking gewild als een poging het 
Zuiden los te maken van de invloed van de kerk en in te lijven bij het 
socialisme. De katholieke mijnwerkersbond heeft aan deze staking niet 
meegedaan op advies van Dr. Poels, want deze staking was een misdaad 
tegenover het Nederlandse volk en tegenover de mijnwerker zelf. Ook 
hier wordt het handelen van de arbeidersorganisatie ondergeschikt ge
maakt aan het morele oordeel. Verbitterd reageert een groep arbeiders: 
'Wanneer wij radicaal willen optreden, omdat met praten toch niets valt 
te bereiken, is het Poels die ons een spaak in het wiel steekt. Het is Poels 
die de staking doet mislukken'. 
Ook voor de eigen leden was de positie van Poels niet altijd even 
duidelijk. Er waren katholieken die durfden beweren dat het Poels was, 
die alles besliste, dat Poels de leiding had telkens wanneer het ging om 
loonsverhoging of loonsverlaging, die een staking afkondigde of een 
staking tegenwerkte. Ronduit werd gezegd dat hij in de bonden de 
plaats innam van de voorzitter. Met verontwaardiging werden deze 
beschuldigingen weerlegd: 'een adviseur is adviseur en geen voorzitter; 
hij draagt geen verantwoording over de gedragingen van de bond; hij 
heeft geen recht van beslissing inzake kwesties op het eigen terrein van 
de bond; hij heeft geen bevoegdheid radicale middelen te verbieden . . . 
tenzij de aanwending van deze radicale middelen een misdaad zou zijn. 
Hij is een raadgever in het geestelijke en zedelijke dat vastgekoppeld zit 
aan de sociale kwesties'.68 
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Deze weerlegging heeft een sterk theoretisch karakter Juist door de 
gehuldigde totahteitsvisie, die heel het handelen van de mens onder de 
normen van het christendom wenst te brengen, was het in feite onmo
gelijk een bepaald gedeelte een eigen zelfstandigheid te geven Ook de 
benadrukking van het woord 'adviseur' zegt weinig over de macht 
waarover zo'n adviseur beschikte De Verenigde Staten kennen advi
seurs in de politiek, die machtiger zijn dan de minister 
De grenzen zijn dan gauw overschreden Wanneer de 'adviseur' Poels 
bij een dreigende loonsverlaging van 10% in 1934 op de vergadering te 
Heerlen het woord voert en de verklaring aflegt 'Er komt een moment 
waarop wij zeggen neen, dat doen wij niet, dat kan met gebeuren1', dan 
kan men toch moeilijk volhouden dat hier iemand spreekt als adviseur. 
Zijn medestanders en bewonderaars hebben dat ook wel aangevoeld en 
achteraf getracht dit optreden te legitimeren 'Als een waarachtig advi
seur van de arbeiders heeft hij zelf geen enkele beslissing genomen, 
maar hij heeft wel de voorwaarden geschapen, waarin de verantwoor
delijke mannen van alle richtingen de juiste beslissingen zouden kun
nen nemen Hij was de 'loopjongen' en de 'bnefdrager' van de arbei
ders' 69 Maar de inhoud van die brief had hij wel zelf mede geschreven. 
En hij zou stellig geweigerd hebben een brief te bezorgen waarvan de 
inhoud hem niet aanstond 

Poels was een man van groot formaat Hij heeft ook niet geaarzeld zijn 
persoonlijke invloed aan te wenden wanneer het erom ging het katho
lieke geloof veilig te stellen Zijn werk voor de mijnwerkers was gecon
ditioneerd Het ging niet om een arbeidersorganisatie die ook de reli
gieuze belangen behartigt en veilig stelt Het ging om het katholicisme 
dat hij behouden wilde zien en hij bediende zich van de arbeidersorga
nisatie om deze doelstelling te realiseren De sociale kwestie was in 
wezen ook voor Poels een godsdienstig-zedelijke kwestie De organisa
tie, de leiding en de activiteiten wilde hij van harte toevertrouwen aan 
de leken, maar wel altijd onder het wakend en toeziend oog van de 
kerkelijke leiding Met hart en ziel heeft Poels zich voor dit ideaal 
ingezet Kon hij theoretisch grenzen trekken ten aanzien van zijn 
werkzaamheden, in de praktijk viel iedere begrenzing hem moeilijk 
Zijn vriend, de oud-minister Marchant formuleerde dit in prijzende zin 
'De taak voor den aalmoezenier heeft voor hem geen grenzen' 
Voor en na Poels zijn honderden priesters actief bezig geweest in de 
begeleiding van de arbeiders De intensiteit en de intentie van hun 
werkzaamheden mogen verschillend zijn geweest, de visie van Poels 
over het belang van de standsorganisatie voor het behoud van het geloof 
werd door hen allen gedeeld Dit geldt ook voor die priesters, die zich 
buiten de organisaties om voor de arbeiders hebben ingezet Vooral in 
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de crisisjaren zijn zij velen tot steun geweest en hebben zij velen kunnen 
behouden in de veilige schaapstal van de Roomse kerk. 

Samenvattend kunnen wij zeggen dat Poels in de geschiedenis gezien 
kan worden als het prototype van de geestelijk adviseur. Een man vol 
schijnbare tegenstellingen. Hij was autoritair en wilde dienend aanwe
zig zijn. Hij was een katholiek priester, maar wilde geen kerkelijke 
organisatie. Hij besliste, maar wilde de beslissingen aan anderen over
laten. Ondanks alle verwondering die zijn optreden nu bij ons kan 
wekken, is terecht geconstateerd dat Poels de mijnwerkers heeft be
waard voor de katholieke kerk. Voor vele priesters werd hij de belicha
ming van de mogelijkheden waarover een priester in het sociale leven 
kon beschikken. Hij voelde zich geroepen om leiding te geven en 
trachtte zoveel mogelijk priester-collega's in dit leiderschap te betrek
ken. Ook in Limburg met zijn eigen problematiek en zijn eigen instel
ling van de Aalmoezeniers van Sociale Werken, vond door zijn inspi
ratie het instituut van de geestelijk adviseur zijn vertakking tot in de 
kleinste gehuchten. 

3. De geestelijk adviseur in de crisisperiode 

Een bijzondere rol kreeg het instituut van de geestelijk adviseur tijdens 
de crisisperiode van de jaren dertig. De werkloosheid had ongekende 
omvang aangenomen en de arbeidersbeweging was slecht toegerust om 
de daarmee verbonden nood en verbittering op te vangen en te ver
zachten. De crisis werkte verlammend bij gebrek aan enig perspectief 
dat op verbetering kon duiden. Het waren ook jaren van politieke 
onzekerheid. Op internationaal niveau ontwikkelde zich de dreiging 
van totalitaire systemen als nationaal-socialisme en fascisme. Maar ook 
op nationaal gebied ontstonden grote spanningen ten gevolge van het 
straffe bezuinigingsbeleid van de coalitieregeringen. Het was het epis
copaat er alles aan gelegen vooral de politieke eenheid onder de ka
tholieken, koste wat het kost te behouden. Het bediende zich daarbij 
van de mogelijkheden die de sociale organisaties en de daaraan ver
bonden priesters boden. Via de geestelijk adviseur, die aan het bestuur 
van een zich katholiek noemende organisatie was toegevoegd — met 
uitzondering van de katholieke partijen —, kon de hiërarchie zich doen 
gelden. 

De bisschoppen voelden zich in hun stellingname in het bijzonder 
gesteund door de encycliek 'Quadragesimo Anno', op 15 mei 1931 door 
Pius XI uitgevaardigd. Deze encycliek bevatte een katholiek maat
schappelijk program over de verzoening van kapitaal en arbeid en over 
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de harmonie der klassen Het voornaamste doel van de staat en van 
vooraanstaande burgers moet er op gericht zijn de strijd van tegenover 
elkaar staande klassen te doen eindigen en samenwerking in bedrijf- en 
beroepsschappen tot stand te brengen Het program was bedoeld als 
alternatief voor en veroordeling van socialisme, communisme en eco
nomisch liberalisme 
Om dit katholieke maatschappelijk program te realiseren achtten de 
bisschoppen het noodzakelijk dat de politieke eenheid van de katho
lieken behouden bleef De sociale organisaties mochten die eenheid niet 
bedreigen, zij moesten zich buiten de 'zuivere politiek' houden Overi
gens wemelde het wel van vakbondsbestuurders in alle geledingen van 
de katholieke staatspartij Omdat radicalisering van de katholieke vak
beweging vooral voor de deur stond wanneer er een staking dreigde, 
werden de geestelijke adviseurs van de diocesane vakbonden opgeroe
pen in zo'n situatie overleg te plegen met de nationale adviseurs 'en wel 
zoo, dat het overleg er op gericht zij die staking te voorkomen als het 
enigszins mogelijk is' 7 0 

De zorg voor de politieke eenheid onder de katholieken leidde boven
dien tot een vereenzelviging van de kerk met de katholieke staatspartij 
Ook voor dit doel werd de geestelijk adviseur ingezet Bij zijn pogingen 
om de R К Staatspartij te bevoordelen, kon hij rekenen op de steun van 
zijn bisschop Zo kreeg de geestelijk adviseur, die in Haarlem een lid 
van de dissente katholieke democatische partij verbood bestuurslid te 
worden van de Haarlemse afdeling van de katholieke politiebond bijval 
van zijn bisschop Kritiek daarentegen van priesters op het handelen 
van de katholieke Staatspartij of sympathiebetuiging met de Katholieke 
Democratische Partij of Katholieke Arbeiderspartij werd geenszins ge
waardeerd en leverde meestal een berisping op Nog sterker was de 
afwijzing wanneer priesters of leken zich waarderend uitspraken ten 
aanzien van het socialisme In 1933 verscheen het bisschoppelijk man
dement tegen het liberalisme, socialisme en communisme ledere steun 
aan een rode organisatie of het lezen van rode geschriften werd afge
wezen Een lidmaatschap van een liberale organisatie werd afgekeurd, 
dat van een socialistische organisatie verboden De bisschoppen bene
pen zich op 'Quadragesimo Anno' volgens welke de grote beginselstnjd 
alleen 'met machtige organisaties van katholieken' gewonnen kon wor
den 

Hoewel de bisschoppen een jaar later (2 febr 1934) een gematigd 
veroordelend mandement uitgaven ten aanzien van het nationaal-so-
ciahsme en fascisme blijken zij in 1936 toch nog beduchter te zijn voor 
het socialisme van de SDAP In de notulen van de bisschoppenvergade-
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ring van mei 1936, tijdens welke vergadering een scherper mandement 
tegen het nationaal-socialisme werd opgesteld, staat te lezen: 'Door de 
Hoogwaardige Bisschoppen werd echter de vraag of er sprake zou 
kunnen zijn van samenwerking met de SDAP absoluut ontkennend 
beantwoord. Die samenwerking wordt beschouwd als een nog groter 
gevaar dan de NSB'.71 Het behoeft dan wel geen betoog dat voor pries
ters een grote moed en persoonlijke overtuiging vereist werd om zich op 
enige wijze vergoeilijkend over het socialisme uit te spreken. Hun aantal 
is niet groot geweest, maar zij verdienen wel een vermelding. Wij komen 
op hen later terug. Wie echter zou verwachten dat de schrijnende 
werkloosheid tot andere overwegingen of enige waardering zou leiden, 
komt bedrogen uit. 

In de crisisjaren had de werkloosheid een zeer massaal karakter gekre
gen. Ruim 59% van de arbeiders is in die tijd ooit werkloos geweest en 
van dezen weer ruim de helft voor een lange periode.72 De vraag of de 
samenleving op de werkloosheid als een klassensamenleving gereageerd 
heeft door een verhevigde klassenstrijd, moet ontkennend worden 
beantwoord. De werkloosheid leidde niet tot wezenlijke wijzigingen. De 
traditionele politieke en geestelijke levenspatronen werden niet wezen
lijk doorbroken. Dit betekent dat de vakbeweging, ook de niet-katho-
lieke, weinig aan de verlichting van het leed heeft bijgedragen. Alle 
vakbonden weigerden in principe werklozen als lid. De confessionelen 
verwezen hen naar de standsorganisaties.73 

'In de crisisperiode was solidariteit tussen werkenden en werklozen ver 
te zoeken. In de loop van de dertiger jaren is er dan ook sprake van een 
toenemende isolering van de werklozen, een verdringing uit de samen
leving en een reductie tot een stand met een eigen levensstijl. Deze 
situatie leek door grote groepen in de samenleving als min of meer 
vanzelfsprekend aanvaard, althans men berustte erin'.74 

Wel was in 1931 een Werkloosheidsdienst van het R.K. Werklieden
verbond opgericht. De middelen waarover de standsorganisaties kon
den beschikken, waren echter uiterst gering. 'De R.K. Werklozen-
dienst', gesticht voor 'het interne werk', werd gesteund door 20 katho
lieke vakbonden, 5 werkliedenbonden en het verbond 'De Jonge 
Werkman'. In 1934 stelde het R.K. Werkliedenverbond 30.000 gulden 
beschikbaar ter inrichting van zogenaamde leer- en werkkampen en van 
zogenaamde 'arbeidersoefenplaatsen', arbeidsgemeenschappen van 
werklozen. Ook het retraitewerk werd bedacht. In november 1932 had 
zich een Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerklozen gevormd.75 

De jeugdigen probeerde men op te vangen door een kortstondig verblijf 
in werkkampen. Het was bijna vanzelfsprekend dat bij al deze activi-
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leiten priesters ten nauwste betrokken werden. Priesters functioneerden 
als directeur van een werkkamp en stonden borg voor een goed gevuld 
godsdienstig program: 'Morgengebed, H. Mis, bezoek bij het H. Sacra
ment, Rozenhoedje, avondgebed en als het te pas komt een kort Lof.76 

'In de katholieke optiek ten aanzien van de werkloosheid werd gestreefd 
naar bezigheden van de jeugd en naar godsdienstige en zedelijke vor
ming. Van herscholing of verdere scholing was nauwelijks sprake'.77 De 
activiteiten tijdens de crisisjaren waren in hoofdzaak gericht op geeste
lijke en morele hulp. Twee initiatieven willen wij ter illustratie wat 
nader bekijken. ; 

Allereerst het SEGOBA-werk. Van de zijde van het Ministerie van Sociale 
Zaken was het initiatief genomen iets te gaan doen aan de organisatie 
van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van werklozen ter ver
vanging van het zogenaamde stempelen. Ontwikkelingswerk op eigen 
bodem! Het verplichte dagelijkse stempelen was het controlemiddel op 
de steun van de werkloze. Maar het drukte ook een stempel op de 
stempelaar zelf, die dagelijks met honderden lotgenoten in de rij moest 
staan om zijn stempel te halen. De stempellokalen werden broeihaarden 
van ontevredenheid en opstandigheid. Het was de minister van Sociale 
Zaken Mr. C. Romme die op 10 October 1938 in een radiotoespraak het 
plan lanceerde om de verplichte stempelgang te vervangen door de gang 
naar een maatschappelijke cultureel centrum waar men door allerlei 
activiteiten zou trachten de dodelijke verveling te verdrijven. In de stad 
Breda had men al eenjaar eerder proeven genomen met deze vorm van 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van werklozen. De grote sti
mulator was een ambtenaar van sociale zaken, G.W.F, van Hoeven. De 
leiding was in handen van de overheid en de activiteiten bestonden 
aanvankelijk in het organiseren van nuttige bezigheden, waaronder ook 
sportevenementen gerekend werden. De werkloze die de leiding bij de 
uitvoering op zich nam, zag zijn extra-inspanning beloond met 20% 
toeslag op zijn steun-bedrag, hetgeen niet zelden een belangrijk motief 
bleek om zich daarvoor in te zetten. De proefneming in Breda bleek 
geslaagd. Na een jaar ging minister Romme ertoe over een landelijk 
comité op te richten om ook elders deze vorm van opvang van de grond 
te krijgen. Voor het project had men de merkwaardige naam bedacht: 
SEGOBA-werk, naar de beginletters Sport En Geestelijke Ontwikkeling 
Brengt Arbeidskracht. Voor de uitvoering van dit werk, dat zich vooral 
in Brabant ontwikkelde, wendde men zich tot de Bossche Diocesane 
Werkliedenbond die met steun van de Actie voor God deze werklo
zenzorg ter hand nam. 'Bij de uitvoering dezer plannen werd vanzelf 
rekening gehouden met wat reeds in den Bosschen Diocesanen Werk
liedenbond bestond' schreef De Sint Jansklokken.78 Vanzelf kwam 
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men nu terecht bij de geestelijke adviseurs. Het werklozenprobleem 
werd vooral gezien als een geestelijk probleem waarvoor geestelijke 
hulp geboden was. Omdat de toegeschoven taak voor de kringaalmoe
zeniers te veel omvattend werk bleek, werd om versterking gevraagd. 
Door de Provinciaal van de Capucijnen werden zes paters vrijgesteld 
om zich aan deze geestelijke werklozenzorg te gaan wijden als 'assistent 
van de aalmoezenier' zoals de benoemingsbrief hun positie duidde. 'De 
idee om meerdere Paters Capucijnen voor de geestelijke werkloozen-
zorg aan de Arbeidersbeweging te verbinden had de hartelijke instem
ming van minister Romme'.79 

De motivering voor de Bossche Diocesane Werkliedenbond om deze 
activiteit ter hand te nemen, kwam in hun eigen bewoordingen hierop 
neer: 'breken met den dagelijkschen sleur van het gaan stempelen, 
uitroeien van den kankerhaard die stempelbureau heet; voorkomen van 
ideeënbesmetting van goede katholieke menschen door beroepsop
ruiers en voorts het stuiten van het gevaar voor demoralisatie ontstaan 
door gestadig niets doen'. Met grote inzet hebben de Capucijnen zich 
aan dit werk gegeven. Het ging allereerst om geestelijke hulp. 'Zoo kon 
de geestelijke verzorging der werkloozen intens worden aangepakt. 
Retraites, triduüms, godsdienstcursussen, kortom niets werd nagelaten 
voor de behartiging van de geestelijke belangen onzer werkloozen. Niet 
minder dan 43 retraites met 2500 deelnemers werden in de afgeloopen 
wintermaanden in ons Bisdom gehouden'. (Sint Jansklokken).80 

Toch werd ook ingezien dat zuiver geestelijke verzorging alleen niet 
voldoende was. Er lag een groot terrein open voor ontwikkeling en 
ontspanning. Ook op dat gebied moest iets gedaan worden. Bovendien, 
zo redeneerde men, konden de werkloze arbeiders langs deze indirecte 
weg in de zuiver geestelijke verzorging betrokken worden. Uit deze 
berichtgeving blijkt dat het vooral om de geestelijke verzorging begon
nen was. Het kon echter niet anders of de paters werden ook in de 
andere facetten van dit opvangwerk ten nauwste betrokken. 'Het was 
geen sinecure', weet de laatst overlevende 'geestelijke verzorger' P. 
Theodorus Hamers ons nog in een gesprek te melden. 'Dag en nacht was 
je in de weer om de mensen te helpen en bij te staan bij de meest absurde 
karweitjes'. De werklozen hoefden zich nu maar te melden voor deel
name aan een gezamenlijke activiteit om vrijgesteld te worden van de 
vernederende stempel-situatie. Die activiteiten konden bestaan uit 
sport, toneel, excursies, maar ook uit deelname aan godsdienstige en 
sociale ontwikkelingsmiddagen, herhalingsonderwijs, voorlichting in
zake bijenteelt, EHBO, bedrijfsveiligheid etc. Bij al deze activiteiten wa
ren priesters op een of andere manier betrokken. Op 10 mei 1940 kwam 
aan dit werk een abrupt einde. De geschiedenis daarvan onthult ons 
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vanuit welke mentaliteit het werklozenprobleem benaderd werd en de 
rol die daarbij de geestelijkheid werd toebedeeld. In de praktijk van alle 
dag vormden de geestelijke leiders de spil waar heel het raderwerk om 
draaide. 

Ook in andere regio's werden priesters geconfronteerd met de ellende 
waarin hun gelovigen verkeerden. Werkloosheidszorg stond praktisch 
op één lijn met armenzorg. Dat ook daar de geestelijke doelstelling niet 
uit het oog werd verloren blijkt uit de armenzorg in Amsterdam. P. de 
Rooy merkt hierover op dat de armenzorg, zoals deze door de Ge
meente was opgezet, door de confessionelen gebruikt werd als een 
instrument tot behoud van invloed. Liefdadigheidsverenigingen kon
den een vereniging oprichten van vrijwillige armenverzorgers. Deze 
bezorgden het ondersteuningsgeld van de gemeente aan huis van ar
men, maar moesten ook uit de kas van de liefdadigheidsvereniging zelf 
een bijdrage leveren.81 Het was zaak de daardoor ontstane invloedssfeer 
zo uitgebreid mogelijk te maken. Hoe groter het aandeel in omvang van 
de gemeente werd, hoe minder de invloed van de confessionelen op hun 
behoeftige doopleden. De tactiek die de hervormden en vooral de 
katholieken in dejaren twintig waren gaan volgen, was dan ook zoveel 
mogelijk 'leden' een minimale uitkering te geven, die aangevuld moest 
worden door de gemeente. Op een vergadering van de vereniging voor 
armenzorg en weldadigheid gaf Pater Hulsman s.j. ronduit toe, dat zijn 
geloofsgenoten met één of twee kwartjes gesteund werden. Daar kon om 
gelachen worden, zo gaf hij zelf toe, maar op deze manier werd ten
minste een 'vaste voet' in de gezinnen verworven. Met de volgende 
woorden verdedigde hij deze cynische methode: 'Wij koopen, zoo ge 
wilt, hun goede gezindheid jegens ons en daardoor trachten wij hen 
langzamerhand te brengen tot plichtsbetrachting'.82 

4. Niet officieel ingeschakelde priesters 

Assistenten 

Het grote werkterrein maakte ook de inschakeling gewenst van priesters 
die wel niet officieel als geestelijk adviseur waren aangesteld, maar zich 
ad hoc beschikbaar stelden de arbeidsorganisaties te steunen. Meestal 
waren het leden van een religieuze orde of congregatie. Zij preekten 
tijdens de retraites, vervulden spreekbeurten op vergaderingen en be
zinningsdagen of belastten zich met de organisatie van vormingsbij
eenkomsten van jeugd- en kerngroepen (Credo Pugno-Clubs). Zij had
den het luxe privilege van regulieren zich iets vrijer te kunnen opstellen, 
zowel naar de organisatie toe van de arbeiders, waarmee zij geen vaste 
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binding hadden, als naar instanties van het diocees. Hetgeen niet wil 
zeggen dat zij onbereikbaar waren voor een corrigerende tik van de 
Kromstaf. Dit werd vaak maar al te pijnlijk ondervonden. 

Een aantal meest onbekenden heeft op een eigen wijze de ontwikkeling 
van een toenemend sociaal bewustzijn onder de Nederlandse katholie
ken in positieve zin gestimuleerd. Opgemerkt moet worden dat regu
lieren over het algemeen de indruk maakten veel dichter bij het gewone 
volk te staan dan de seculiere geestelijkheid, de 'wereldgeestelijken'. 
Deze laatsten behoorden tot de categorie van notabele heren en niet 
zelden riepen zij bij de gelovigen het beeld op van lieden die in goede 
doen waren. Grote pastorieën en verhalen over goede wijn die daar 
geschonken werd bevestigden, terecht often onrechte, dat beeld. Paters 
daarentegen golden vaak, ook weer terecht of ten onrechte, als een
voudige sober levende lieden met een warm hart voor de gewone man. 
Deze beeldvorming maakte hen des te geschikter om de arbeidende 
mens te herinneren aan zijn godsdienstige plichten, welke taak zij vaak 
met veel verve en overdrijving hebben uitgeoefend. Anderzijds kwamen 
ook van hen de eerste kritische geluiden over standpunten die door de 
officiële instanties waren ingenomen. Als specimen van deze groep kan 
de markante figuur gelden van een Capucijn, Pater Henricus van Alp
hen (1879-1969). In hem eren en gedenken wij al die priesters die vanuit 
een oprechte sociale en christelijke bewogenheid het bewustzijn, zowel 
van arbeiders als van kerkelijke functionarissen, hebben wakker ge
schud of althans een poging daartoe hebben gewaagd. 

Het optreden van pater Henricus vond plaats in de periode tussen de 
twee wereldoorlogen.83 Aanvankelijk van 1905-1907 benoemd tot lector 
in de fundamentaal theologie aan het Theologicum van de Capucijnen 
kwam hij na enkele jaren in moeilijkheden toen het opkomend inte-
gralisme hem en enkele medebroeders in een onmogelijke positie 
bracht. 'Les geven in een conservatieve richting is me beslist onmogelijk' 
schreef hij aan zijn Provinciaal. Het antwoord was een onmiddellijk 
ontslag. Hij werd daarop in 1908 zonder enige voorbereiding in het 
sociale werk geplaatst onder de Nederlandse arbeiders die in het Duitse 
Ruhrgebied hun heil en hun brood hadden gezocht. De oorlog van 1914 
maakte voortzetting van dit werk onmogelijk. Henricus vertrekt dan 
naar Helmond en stort zich in de journalistiek. Hij wordt hoofdredac
teur van het 'Zondagsblad voor het katholieke huisgezin' en van 
'Christus Koning' en redactielid van 'De Nieuwe Eeuw'. In de dertiger 
jaren van crisis en werkloosheid treedt hij op als rondtrekkend redenaar 
over het sociale vraagstuk. Fel verzet hij zich tegen het onrecht en de 
uitbuiting, waaraan mensen werden blootgesteld. Diep is hij bewogen 
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over het lot van armen en onderdrukten. Voor de katholieken ziet hij 
een grootse taak: de plicht om op basis van christendom de tweeledige 
crisis op te lossen. Katholieken moeten de sociale crisis oplossen door 
constructieve welvaartspolitiek en de charitas op sociale wijze beoefe
nen. Onze katholieke beweging moet meer op het stoffelijke gericht 
worden om het volk van het communisme afte houden: dan pas kunnen 
we de ziel van de mens redden'. 
Zijn aandacht is op de eerste plaats gericht op het stoffelijke. Hij weigert 
de oorzaak van de ellende te zoeken in het morele tekort van de mensen. 
'Als de armen van Christus weglopen, is er iets niet in orde met de 
katholieken: de katholieke beweging moet méér op het stoffelijke ge
richt worden, dan pas kan de kerk de ziel van de mens redden'. Daarom 
is hij fel gekant tegen ieder de werkelijkheid verbloemend supernatu
ralisme. 'Onder de katholieken zijn er supernaturalisten, die met hun 
zeven jaar (de jaren des onderscheids) nog niet weten, dat iemand laten 
verhongeren veel erger is dan stelen'. 

Deze visie deed hem met een kritisch oog kijken naar de R.K. Staats
partij, die in een coalitie met de liberalen gewikkeld was en daardoor 
weinig tot constructieve veranderingen bereid of in staat was. Henricus 
zag voor de oplossing van het sociale vraagstuk veel meer heil in een 
samenwerking met de socialisten. Was het in die tijd al ongewoon dat 
een priester zich uitsprak tegen de R.K. Staatspartij, door de kerkelijke 
hiërarchie erkend als de eenheidsorganisatie voor katholieken, on
denkbaar was het dat een priester een goed woord over had voor de 
socialisten. Toch presteerde Henricus dit in een opzienbarende rede 
voor de katholieke standsorganisatie van Helmond — in October 1934. 
Ten aanzien van de R.K. Staatspartij uitte hij scherpe kritiek, maar riep 
niet op tot desertie. Maar in het socialisme ziet hij een geschikte bond
genoot tot samenwerking. Aan het slot van zijn rede sprak hij: 'Als een 
naïef katholiek méént, dat durvend Rooms en socialistisch hetzelfde 
zijn, laat hij dan maar op mijn grafsteen schrijven "vrij rood geweest" '. 
Het was ongehoord dat een priester ondanks zijn principiële afwijzing 
van het socialisme een samengaan met de socialisten niet uitsloot en 
zich daarom 'vrij rood' dorst te noemen. Henricus hoopte op een sa
menwerking tussen eerlijke katholieken en eerlijke socialisten. Hij is het 
eens met de socialistische eisen om het grootgrondbezit en de sleutelin
dustrieën te doen overgaan aan de staat en om het bank- en credietwe-
zen te reorganiseren. 

Zijn standpunt wordt hem niet in dank afgenomen. De Maasbode van 
6-10-1934 keert zich fel tegen hem: 'gemis aan verantwoordelijkheid, 
onvoldoende inzicht in financieel-economische problemen'. Henricus 
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zou 'een groot deel van zijn gehoor "vuurrood" maken door zijn de
magogisch spreken'. De Volkskrant van 8-10-1934 en de Zuid-Wil
lemsvaart namen het voor hem op: 'Henricus bepleitte geen rooms-rood 
kabinet hie et nunc. Hij hoopt dat eerlijk-rood en eerlijk-radicaal ka
tholiek elkaar zullen vinden. Ze staan niet zo ver van elkaar. Er is bij de 
socialisten iets aan het veranderen'. 

Henricus voelde zich kennelijk thuis bij de linkse progressieve vleugel 
van de partij (de R.K. Staatspartij). Hij waarschuwde dat Colijn reac
tionair-liberale opvattingen huldigde en dat daarom een regering van 
de christelijke coalitie al dan niet met de Vrijzinnig-Democraten zijn 
goedkeuring niet kon wegdragen. 

Henricus wees bovendien op de evolutie in het West-Europese Socia
lisme naar het z.g. Plansocialisme: een ontwikkeling die de mogelijk
heid inhield van samenwerking tussen de R.K. Staatspartij en de SDAP. 

Henricus wenste deze samenwerking omdat dan alleen de grote econo
mische en sociale problemen konden worden opgelost.84. 
Het blijft een verdienste van Henricus dat hij de kentering van visie in 
het Nederlands socialisme onderkende en dat hij de Staatspartij pro
beerde los te wrikken uit het samenwerkingsverband van de coalitie. Pas 
na de oorlog zag hij zijn inspanningen gehonoreerd: rooms-rode sa
menwerking tussen de KVP en de PvdA. 

Maar voorheen werd hij gewantrouwd. Zijn felle persoonlijkheid riep 
weerstanden op, omdat hij onbarmhartig geselde vanuit zijn gelovige 
visie. Hij werd uitgemaakt voor 'socialist' of 'de rode pater' genoemd. 
Voor de katholieke arbeiders was dit echter geen belemmering om een 
beroep te doen op zijn welsprekendheid. Gebiologeerd zaten de toe
hoorders te luisteren wanneer Henricus opriep tot grotere inzet voor een 
rechtvaardiger maatschappij. Minder onder de indruk waren de verte
genwoordigers van meer behoudende krachten in de samenleving. Zij 
vreesden een al te sterke betrokkenheid van priesters bij de actuele 
politiek. De Tijd van 10-10-1934 beriep zich er op dat sinds Leo XIII 
priesters gemaand werden zich buiten politieke twisten te houden en bij 
politieke discussies mildheid en christelijke liefde te betrachten. Alleen 
met speciale vergunning van de bisschop mochten de priesters een 
politieke loopbaan kiezen. Dat mildheid en christelijke liefde een ver
bloeming konden betekenen van de christelijke opdracht zich het lot 
aan te trekken van de meest berooiden in de samenleving ontsnapte aan 
het inzicht van behoudzuchtigen. 
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Ook aan de bisschoppen ontging deze inconsequentie. Op last van de 
bisschop van Den Bosch werd Henricus in 1936, via een schrijfverbod 
ontheven van het hoofdredacteurschap van zijn spreekbuis, het katho
lieke weekblad 'Christus Koning'. Dit heeft hem erg veel pijn gedaan. 
Bij zijn diamanten priesterfeest in 1962 kreeg Henricus een brief van 
Mgr. Bekkers. Hij herinnert Henricus aan de tijd, dertig jaar geleden, 
dat 'een rode pater', die vocht voor berooide mensen, door een bisschop 
niet werd begrepen en als 'een gevaarlijk man' werd gezien: 'maar nu in 
deze tijd van het tweede Vaticaans Concilie, dat uitzicht biedt op wer
kelijke vernieuwing, zeg ik U eerlijk: pater Henricus, U hebt het goed 
gedaan'. In deze brief bood bisschop Bekkers excuus aan voor het 
ingrijpen van een van zijn voorgangers. Henricus was er dolgelukkig 
mee, omdat hij er een volledige rehabilitatie in zag. Het betekende ook 
een goedkeuring van zijn veelvuldig optreden voor allerlei afdelingen 
van de katholieke arbeidersbeweging. Op talloze avonden heeft hij de 
mensen in hun uitzichtloze situatie nieuwe levensmoed ingesproken en 
door zijn warme inleving met hun problemen de gevoelens van uit
zichtloze wanhoop en bitterheid verzacht. Hij bekende eens: 'Op mijn 
sterfbed zal ik nog spijt hebben dat ik niet méér voor de arbeiders heb 
gedaan'. 

Dissidenten 

Henricus is niet de enige priester geweest die christelijke perspectieven 
zag in de socialistische beweging. Al bij het begin van de geschiedenis 
van de katholieke arbeidersbeweging hadden bij grote uitzondering 
enkele 'verdwaalde' priesters hun voorkeur en sympathie laten blijken 
voor het socialisme. Het verschil tussen Henricus en hen is dat zij hun 
keuze deden in een periode waarin het socialisme nog vervuld was van 
afkeer en zelfs haat tegen alles wat op godsdienst leek. Vooral de 
katholieke kerk moest het ontgelden. Henricus sprak in een tijd waarin 
het socialisme dit onverzoenlijke standpunt had verlaten en als een 
gematigd socialisme ook een meer gematigde houding had aangenomen 
jegens de kerk, hoewel er ook toen van veel wederzijds begrip en respect 
nog geen sprake was. Een tweede verschil bestaat hierin, dat terwijl 
Henricus ondanks veel pijn en teleurstelling zich onderwierp aan de 
bisschoppelijke maatregelen, priesters als Dr. J. v.d. Brink en pater 
Coelestinus hun enthousiasme voor het socialisme zwaarder lieten we
gen dan hun trouw en gehoorzaamheid aan de kerk. In een studie over 
de houding van priesters tegenover het sociale vraagstuk willen wij deze 
beide figuren nader profileren. 
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Dr. Jan van den Brink 

Johannes Antonius van den Brink, 4-2-1865 te Breda geboren, werd als 
jong begaafd priester naar Rome gezonden om daar in 1893 te promo
veren in de theologie.85 Tijdens zijn verblijf aldaar maakte hij de af
kondiging mee van de encycliek 'Rerum Novarum'. De persoon van de 
paus maakte diepe indruk op hem. Tegen zijn zin wordt hij ondanks zijn 
doctorstitel benoemd als 'gewoon' kapelaan te Hontenisse in Zeeuws-
Vlaanderen. Hij ergert zich over de oppervlakkige interessen van zijn 
collega's die 'bijna uitsluitend studeerden in de wijn- en cognacsoorten'. 
Zijn pastoor verbiedt hem de lectuur van het bij Tjeenk Willink uitge
geven 'Sociaal Weekblad'. Nachtenlang besteedt hij aan de bestudering 
van de sociale kwestie en leest hij de geschriften van Marx, Fourier en 
Bakoenin. Volgens Rogier was na de verschijning van 'Rerum Nova-
rum' de bestudering van socialistische en anarchistische auteurs onder 
priesters niet ongewoon.86 

Van den Brink ontwikkelde in Nispen, zijn tweede standplaats, geen 
socialistische activiteiten, maar was wel buitengewoon vrijgevig. Met 
zijn pastoor heeft hij moeilijkheden naar aanleiding van uitlatingen 
over geloofszaken. Tijdens catechismuslessen geeft hij uiting aan per
soonlijke twijfels. Maar in 1897 schrijft hij nog een verslag van een 
pelgrimstocht naar Rome, vol bewondering voor paus en Rome. Zijn 
voortdurende conflicten met al zijn pastoors doen hem besluiten ontslag 
te nemen. In 1902 schrijft hij nog anti-socialistische artikelen in de 
Katholieke Gids. Toen hem dat later verweten werd, antwoordde hij: 
'Mijn oude plunje uit de Katholieke Gids 1902 was geschreven met 
geknechte pen en kon ook onmogelijk slaan op de zuiver maatschap
pelijke leer van het socialisme'. 
Grote indruk op van den Brink maakte de brochure van de Eindho-
vense sociaal-democraat Janssen: 'De sociaal-democratie en waarom, 
hoe en waarmee zij bestreden wordt'. Jan van den Brink besprak de 
brochure en verspreidde enkele exemplaren. Het kerkelijk antwoord is 
dat hem in 1904 verboden wordt de Mis te lezen. In een protestbrief aan 
Rome tekent hij beroep aan. Hij is niet van plan als socialist zijn toog 
aan de kapstok te hangen. Hij wil juist een 'socialist-in-toog' zijn, omdat 
hij geloofde dat de kerk zich met het socialisme zou verzoenen. 

Ook in de katholieke pers wordt Jan van den Brink aangevallen: 'Een 
valsche profeet is onder ons opgestaan in het kleed van de uitverkore
nen Gods'87 In een verdedigingsbrochure schrijft van den Brink: 'Mijn 
grootste misdrijf in de oogen van mijn tegenstanders is, dat ik socialis
tische ideeën heb — dat ik de zaak der arbeiders een warm hart toedraag 
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— dat ik voor die zaak gaarne ten offer breng: levensvreugde, zoge
naamd aanzien en de goedkeurende glimlach der rijken'. 
De hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant, Albert van 
der Kallen, antwoordt met een brochure 'Kan een katholiek socialist 
zyn7' Het antwoord van van den Brink verschijnt in een tegenbrochure 
'Kan of moet een katholiek socialist zijn9'88 Óp zijn beurt poogde hij 
met een aantal aanhalingen van Schaepman en Leo XIII de sociale 
plicht van de rooms-katholieken te beklemtonen. Dat Leo XIII in 'Re
rum Novarum' de socialisten een woelzieke partij noemde, kwam vol
gens hem doordat hij slechts dacht aan de anarchistische Zuid-Italia
nen. De Paus verwarde naar zijn mening het socialisme met het volsla
gen communisme. In de periode die volgt wordt van den Brink door de 
Sociaal Democratische Partij aangewezen om propaganda-tournees 
door Nederland te maken. Hij doet dit met steeds groeiend succes. In 
het nummer van 11 maart 1905 van het Helmondse 'Nieuws van de 
week' neemt de hoofdredacteur het op voor van den Brink, die vanaf de 
kansel door zijn 'collega's' van alle kanten wordt aangevallen en be
schimpt. 'Maar een open debat gaan ze uit de weg'. De redacteur 
schrijft: 'Publiek staat in de kranten: "Dr. J. van den Brink, de afvallige 
priester!" Waar lijkt dat nu toch ор9 Zoolang de Paus van Rome hem 
niet geëxcommuniceerd heeft... Wat me ook gruwelijk hindert is dat 
telkens terugkerende: "We zullen voor hem bidden".' 
Maar op 22 maart kan men in hetzelfde blad lezen: 'De geestelijke 
overheid heeft ons hare afkeuring te kennen gegeven over het hoofd
artikel van zaterdag 11 maart en ook over vorige artikelen. Gaarne 
nemen wij het afkeurenswaardige terug en wij stellen er prijs op bij deze 
uitdrukkelijk te verklaren dat wij ons in het vervolg altijd en in alles aan 
onze Geestelijke Overheid zullen onderwerpen'. 

Minder volgzaam toonde men zich in Breda, waar Van den Brink een 
aantal stemmen op zich wist te krijgen voor een kamerzetel. Tegen de 
katholieke baron L.P.M.H. Michiels van Verduynen had hij echter geen 
schijn van kans. Het succes van de baron schreef v.d. Brink toe aan het 
advies van de pastoors, die het er steeds op hadden aangelegd de 
mensen dom te houden: 'Het was dan ook een zeer treurig verschijnsel 
te zien hoe op 16 juni de arme afgesloofde landarbeiders en de kleine 
boertjes door de dikgebuikten werden ter stemming gedreven om hunne 
stem te gaan uitbrengen — tegen hun eigen belang in — op den uiterst 
behoudsgezinden, baronaal voelenden, denkenden en handelenden 
Baron Michiels. De herders schijnen er hun schapen in hoofdzaak op na 
te houden om ze te scheren'. 
Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam Van den Brink een klein 
aantal stemmen te kort. Onder de arbeiders waren voor- en tegenstan-
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ders. De R.K.. Volksbond deed zijn best om zijn leden te hoeden voor 
'verderfelijke socialistische invloeden'. Het tienjarig bestaan vierde de 
organisatie met het oog op de komende verkiezingen maar enige 
maanden eerder: de arbeiders kregen een driedaagse retraite. Maar 
tijdens één van de godsdienstige bijeenkomsten werd geroepen: 'Leve 
Doctor Jan van den Brink, leve het socialisme'. 
In 1908 werd van den Brink tenslotte gekozen in de gemeenteraad van 
Breda, als kandidaat van de socialisten. Overal in de stad hadden 
reusachtige doeken gehangen met leuzen als: 'Kiest geen afvallige 
priester'. Toch blijkt het optreden van Van den Brink bij een deel van de 
bevolking weerklank te vinden. Na de gunstige uitslag van de verkiezing 
trok een mensenmassa van maar liefst 12.000 man in een geweldige stoet 
naar de Grote Markt. Van den Brink deinde mee op de schouders der 
arbeiders, nog steeds in toog en met een rode zakdoek om de hals 
geknoopt. Albert van der Kallen weet het succes van Van den Brink aan 
de toegenomen godsdienstloosheid: zijn blad schreef: 'En de grootste 
aanhang van deze is voor hen, die hier te Breda de feiten-van-de-dag 
goed hebben onthouden, ook alweer geen verrassing geweest. Bekend is 
het immers, dat eenige jaren geleden in een der parochies van het nu als 
rood aangeverfde district van den preekstoel werd afgelezen, dat er niet 
minder dan 800 parochianen verzuimd hadden hun Paschen te houden'. 

De historicus G. Visser merkt hierbij op: 'Men weigerde nog hardnek
kig in te zien dat de miserabele toestanden: de slechte woningen, vooral 
op de Haagdijk, de slavernij in de fabriek en op het land, de verwaar
lozing van de arbeiderskinderen, enzovoorts, tenslotte wel tot dit resul
taat moesten leiden. Het optreden van Van den Brink had eindelijk de 
lethargie doorbroken'.89 De strijd tegen de ellende was blijkbaar on
dergeschikt gemaakt aan de strijd tegen het socialisme. Een priester die 
om welke redenen ook een andere keuze maakte, werd het voorwerp 
van beschimping en verguizing. Het blijft in die omstandigheden 
merkwaardig dat ondanks de machtige positie van de liberale en ker
kelijke gezagsdragers het opkomen voor socialistische doeleinden het 
mogelijk maakte om een stoel in de gemeenteraad te bemachtigen voor 
een zich nog steeds priester noemende Van den Brink. 

Eenmaal gemeenteraadslid verschijnt hij niet meer in toog maar in 
colbertkostuum. In plaats van de eed legt hij de belofte af. Na 1910 gaat 
hij ook een andere positie innemen ten aanzien van kerk en godsdienst. 
Van den Brink distantieert zich van de R.K. Kerk en zoekt zijn heil bij 
Vrijzinnige Protestanten en de anti-roomse Evangelische Maatschappij. 
Zijn activiteiten duren niet lang. In 1912 treedt hij in het huwelijk om 
zich daarna in Den Haag te vestigen als 'letterkundige'. Behalve door 
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socialistische ideeën is hij geraakt door het modernisme en verzet hij 
zich 'tegen het duivelse systeem van de roomse kerk'. In 1927 wordt hij 
archivaris van de Evangelische Maatschappij en in 1933 komt aan zijn 
bewogen leven een eind. Ongetwijfeld hebben zeer persoonlijke karak
tertrekken een rol gespeeld bij de positiebepaling van deze priester. Zijn 
optreden maakt evenwel duidelijk dat socialistische neigingen ook bij 
katholieke arbeiders aanwezig waren, maar dat deze door de kerk en de 
katholieke pers werden platgewalst. De katholieke arbeidersorganisa
ties hebben de afwijzing van Van den Brink overigens van harte ge
steund. 

Hendrik Jan van Vorst (pater Coelestinus) 

Een andere priester die eveneens in betrokkenheid tot het sociale 
vraagstuk een eigen weg ging was de Capucijn Pater Coelestinus, 'in de 
wereld', zoals men toen formuleerde, Hendrik Jan van Vorst. Hij was in 
1867 geboren en werd in 1895 als Capucijn priester gewijd.90 

Tijdens zijn eerste werkzaamheden te Tilburg, in artikeltjes over de H. 
Schrift, gaf hij blijk van modernististische opvattingen, hetgeen in die 
dagen voldoende was om als min of meer verdacht persoon behandeld 
te worden. Zijn Oversten bekeken hem met een zeer kritisch oog. Ge
leidelijk aan werd zijn aandacht gericht op de sociale problemen waar
van ook volgens hem een oplossing niet mogelijk was zonder de gods
dienst. (Rede te Hasselt, aug. 1904.) 
AI gauw kreeg hij grote bekendheid als strijder voor de belangen der 
arbeiders. Op 29 januari en 5 februari 1905 verschenen in de 'Tilburgse 
Courant' enige artikelen van hem onder de titel: 'Christus in de Sociale 
Actie'. 
Hij deed een krachtig beroep op alle arbeiders van Tilburg om zich in 
katholieke bonden te verenigen. Een krachtige katholieke organisatie 
was volgens hem het enige effectieve wapen in de strijd tegen maat
schappelijke toestanden waarvan de arbeiders de dupe waren. Een 
openlijke discussie met de priester-socialist Dr. J. van den Brink werd 
door het geestelijk gezag verboden. 

Zijn populariteit onder de Tilburgse arbeiders werd zo groot dat men 
hem kandidaat wilde stellen voor de Tweede Kamer. De Oversten van 
de Capucijnen weigerden hiertoe hun toestemming te geven, ondanks 
de aandrang die door enkele bonden werd uitgeoefend. Door deze 
tegenwerking, versterkt door verdachtmaking inzake zijn modernisti
sche ideeën, werd hij een teleurgesteld man. Hij verdacht de Capucijnen 
ervan bezweken te zijn voor de aandrang van Tilburgse fabrikanten. 
Steeds meer werd hij in z'n activiteiten geremd. Aan de Provinciaal 
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schrijft hij op 27 mei 1905: 'Bondenkwesties bespreken vindt Pater 
Gardiaan niet noodzakelijk. Pater Gardiaan werkt de mening van de 
grote lui in de hand, dat mijn overheid mij wel binnen zal houden en een 
einde zal maken aan ons optreden voor het volk. U moet niet vergeten, 
dat mijn eer en faam verbonden is aan mijn optreden voor de arbei
dende klasse. Wordt mij dat belet, dan word ik in het ongelijk gesteld 
ten overstaan van hen, die mijn optreden afkeuren, omdat ik de rechten 
van de werkman durf te verdedigen'.91 Het protest mocht niet baten. 
Een maand later wordt hij overgeplaatst naar Den Bosch. Na korte tijd 
blijkt hij, samen met een geestverwante confrater, met onbekende be
stemming vertrokken. Aan zijn broer schrijft hij: 'Wij hebben het ka
tholicisme vaarwel gezegd en zijn eenvoudig rationalist!'. Zo eenvoudig 
bleek dat niet. Er volgde een periode die in het teken stond van grote 
verwarring en tegenstrijdige beslissingen. Hij wordt protestant maar 
keert al spoedig weer terug tot de kerk maar nu als seculier priester. 
Door geen enkele bisschop wordt hij geaccepteerd. In deze periode 
komt hij in aanraking met Jan van den Brink. Ook moet hij contact 
hebben gehad met Poels die hij om hulp en medewerking vroeg. Poels 
zou bereid zijn deze te verlenen op voorwaarde dat Coelestinus in het 
openbaar boete zou doen.92 

Op 14 december 1907 deelt Coelestinus vanuit Antwerpen mede dat hij 
definitief van zijn geloof was afgevallen en van overtuiging socialist was 
geworden.93 Vanaf januari 1908 is hij actief SDAP-er en kiest hij 
Noord-Brabant als werkterrein. 'Met het oog op de weinige propagan
distische krachten die Brabant telt, is deze aanwinst ons bijzonder 
aangenaam. Het Tilburgse volk zal zijn verdediger en koene strijder, 
waarom het zo herhaaldelijk heeft gevraagd, terug krijgen. De zeer 
populaire volksvriend, de uitstekende redenaar, de vurige kampioen 
van de rechten van het werkend volk, zal in de zwarte industriestad de 
arbeid kunnen hervatten, dat hij zo jammerlijk in de steek moest laten'. 
Aldus het sociaal-democratische orgaan van de SDAP in Noord-Bra
bant.94 

Toch kwamen er al gauw bedenkingen. Men was bevreesd dat hij te 
grote weerstanden op zou roepen en zo de socialistische zaak eerder zou 
schaden dan bevorderen. Om bezoldigd propagandist in Tilburg te 
worden stelde men hem de eisen dat hij voorlopig niet zou trouwen en 
bovendien godsdienstig zou blijven. Omdat hij op deze voorwaarden 
niet wilde ingaan, werd hij aangesteld tot propagandist voor vakbewe
ging en partij te Maastricht.93 Daar ontpopt hij zich als een fel tegen
stander van godsdienst en kerk. Van zijn hand verscheen de brochure 
'Waarom ik de Roomsche Kerk verliet', waarvan binnen enkele maan
den de derde druk verscheen. Op 15 juli 1908 trad hij in het huwelijk 
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met een schoonzus van J. van den Brink. Dit alles riep weerstand op. 
Het lezen van het tijdschrift 'De Voorvechter', socialistisch propagan
dablad te Maastricht, waarvan hij de hoofdredacteur was, werd door de 
bisschop van Roermond op straffe van zonde verboden. Tijdens een 
grote protestmeeting in het gebouw 'De Stuers' van de R.K. Volksbond 
deed Ruys de Beerenbrouck een dramatische oproep aan Van Vorst om 
tot de kerk terug te keren. Poels waarschuwde publiekelijk tegen 'de 
afvallige priester van Vorst'.96 

In een 'Open brief aan de gezamenlijke pastoors van Zuid-Limburg' 
verweet Van Vorst de pastoors steun aan kapitalisten, terwijl ze de 
armen in de ellende lieten zitten. Van Vorst ging zo te keer tegen alles 
wat katholiek was, dat het schade berokkende aan de socialistische 
zaak. Zijn onstuimig optreden in Maastricht wekte onder de bevolking 
grote ontsteltenis en gaf aanleiding tot rellen en onlusten. Herhaaldelijk 
moest de politie tussen beide komen en ontsnapte hij ternauwernood 
aan molestering. Zijn anti-godsdienstige hetze dreigde als een boeme
rang te werken en werd ook voor de socialisten te gortig. Een conflict 
met het bestuur van de SDAP leidde in 1910 tot zijn ontslag. In 1914 
verhuisde Van Vorst naar Den Haag en in 1918 naar Ginneken. In 1923 
uitte Van Vorst de wens terug te keren tot de katholieke kerk en zelfs tot 
de Capucijnen. Eind 1925 vinden wij hem in Parijs, waar hij een boek-
winkeltje had overgenomen. Sinds 1 mei 1926 was hij tevens koster van 
de St. Jean en St. Jacques. Op 7 jan. 1927 overleed hij te Parijs na 
voorzien te zijn van de laatste H. Sacramenten. Hierdoor kwam een 
einde aan het veelbewogen leven van een rusteloze zoeker naar waar
heid en sociale gerechtigheid. 

Het is niet aan ons uit te maken in hoeverre karaktereigenschappen of 
als 'modernistisch' beschouwde sympathieën bij beide priesters, Van 
den Brink en Van Vorst, van doorslaggevende betekenis zijn geweest bij 
hun inzet voor de arbeiders en hun verzet tegen de hiërarchie. Hoe het 
oordeel over deze priesters ook moge luiden, in zekere zin zijn zij 
koplopers geweest en hebben zij de noodzaak van een nieuwe relatie 
van godsdienst en maatschappelijk handelen onderkend. Niet het ker
kelijk belang maar het belang van de bedreigde mens was hun uit
gangspunt. Op bepaalde voorwaarden kon het Socialisme in de strijd 
voor de misdeelde mens worden opgenomen. J. van den Brink formu
leerde zijn visie aldus: 'Godsdienst is zich moeite getroosten voor het 
beter stoffelijk zijn, het hoger geestelijk opvoeden onzer medemen-
schen. De Socialist staat in dienst van het goede, van een goede recht
vaardige zaak en is daardoor godsdienstig. Socialisme en godsdienst zijn 
niet twee, maar één'.97 
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En al is deze identificatie al te simpel gesteld, zij bevat toch elementen 
waarvoor in latere tijden meer begrip en waardering mogelijk zullen 
blijken dan de eenzijdige voorstelling van zaken door liberale en ker
kelijke leiders kan doen vermoeden. 

Adolf Daens 

Vanuit het naburige België zou nog een andere priester geheel eigen 
wegen gaan, de door Louis Boon zo ontroerend en indrukwekkend 
beschreven priester Adolf Daens.98 In België had deze priester samen 
met zijn broer Pieter de christen-democratische partij gesticht, hetgeen 
hem op gespannen voet bracht met zijn bisschop. In 1899 trachtte hij 
zijn werkterrein uit te breiden door een bezoek aan Nederland. De 
aanleiding was dat in de Twentsche Fabrieksarbeidersbond Ontevreden 
elementen' zich hadden aaneengesloten in de partij van de Katholieke-
of Christen-democraten. Zij noemden zich ook wel de 'Daensisten'. De 
staking bij Regout te Maastricht in 1896 was de onmiddellijke aanlei
ding geweest. Enkele leden van de R.K. Arbeidersvereniging wilden dat 
de katholieke organisaties steun zouden verlenen en mee zouden doen 
met de geldinzameling die door de socialisten was opgezet. Vooral 
Schaepman maar ook Ariëns hielden deze actie tegen. Toen in België 
abbé Daens de Christen-Democratische Partij had gesticht, sloeg dit 
over naar ons land. De inmiddels uitgetreden leden stichtten nu een 
eigen Christen-Democratische Partij en nodigden Daens uit voor 
spreekbeurten in Enschede en Tilburg. Dat heeft enige jaren stand 
gehouden. Een deel van de beweging kwam terecht bij de SDAP, 'waar zij 
feitelijk thuis hoorden', aldus de fijnzinnige opmerking in het Gedenk
boek. De rest vond vooral bij Unitas weer een onderkomen." 
Louis Paul Boon beschreef het optreden van Daens in Nederland als 
volgt: 'Einde October begaf hij zich naar Holland en sprak hij te En
schede, Delft, 's-Gravenhage, Hengelo, Rotterdam, Nijmegen, Haar
lem, Utrecht. . . Maar ik moet er onmiddellijk aan toevoegen, dat hij 
nergens lokalen kon krijgen waar hij het woord wou voeren en het dan 
de Hollandse socialisten waren — de sociaal-democraten — die hem hun 
lokalen ter beschikking stelden. De Rotterdamse partij-secretaris zei er 
"te hebben gewacht tot een andere partij de katholieke priester Daens 
zou hebben uitgenodigd, maar omdat dit niet gebeurd was en blijkbaar 
nooit zou gebeuren, de SDAP het dan maar zelf had gedaan". 
In de Hollandse bladen schreef men: "Wij hebben woensdagavond de 
bekende Belgische abbé Daens gehoord. Onder de aanwezigen werden 
ook opgemerkt de kamerleden van Kol en Schaper. Abbé Daens is een 
man van meer dan middelmatige leeftijd. Een hoge gestalte, een vol 
gelaat en grijzend haar. Hij was in priesterkleding niettegenstaande hij 
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door de kerkelijke autoriteiten in de waarneming van het priesterlijk 
ambt is geschorst. Aardig was het, hem ongeveer anderhalfuur te horen 
in een causerie waarmee hij intussen veel succes had. Herhaaldelijk 
werd zijn boeiende voordracht door applaus en gejuich onderbroken. 
De vraag rijst vanzelf: hoe komt deze man in gezelschap van socialisten 
en van grotendeels vijanden van elke positieve godsdienst9 Hem zo 
horende, kalm en gemoedelijk zijn denkbeelden ontwikkelend, zal het 
velen wellicht verbaasd hebben, dat die man in de waarneming van zijn 
kerkelijke bediening werd geschorst. Ook ons is dat niet geheel duide
lijk . . . Ons komt het voor, dat men had moeten pogen die man te 
behouden en niet afte stoten". 
Maar het belangrijkste was toch voor ons, wat Adolf er zag en mee
maakte. Hij was er diep van onder de indruk, dat de socialistische partij 
in Nederland de godsdienst minder aanviel of beschimpte en hij zelfs in 
zalen waar hij sprak verscheidene dominees zag zitten die hem toe
juichten. En zo fel trof hem dit, dat hij het achteraf te Brussel aanhaalde, 
toen hij in het socialistische Maison de Peuple had te spreken. Op dit 
alles moet ik sterk nadruk leggen. 
Het is vanzelfsprekend onzinnig te speculeren op wat had kunnen 
gebeuren moest die en dat anders dan anders zijn geweest. Maar zeker is 
het, dat tussen daensisme en socialisme een nog veel hechtere band zou 
gesmeed zijn geweest, moest het socialisme de godsdienst — en ik bedoel 
hiermee niet de pastoors — meer met rust gelaten hebben. En zeker zou 
het erbij gewonnen hebben, moesten de Vlaamse socialisten meer con
tact gezocht hebben met de Hollandse sociaal-democraten'.100 

Ook in België liep de beweging van Daens vast op de onwil en het verzet 
van de kerkelijke overheid en van de gevestigde katholieke partijen. 
Aan Daens werd eveneens het mislezen verboden. Hij stierf na een 
rouwmoedige onderwerping aan zijn bisschop. 
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V. Na de tweede wereldoorlog 

1. Correspondentieblad 

Wie verwacht mocht hebben dat de ervaringen van de crisisjaren en van 
de bezettingstijd zouden leiden tot diepgaande veranderingen in het 
na-oorlogse organisatieleven, kwam bedrogen uit. De als een weldaad 
en een verrassing ervaren eensgezindheid in het gezamenlijk verzet 
tegen de onderdrukker bleek niet bestand tegen de kracht van de le
vensbeschouwelijke vooronderstellingen, die zich alleen in het isole
ment veilig waanden. Nauwelijks was het Zuiden bevrijd of de bis
schoppen van Den Bosch en Breda gaven richtlijnen tot herstel van het 
katholieke organisatieleven (1944).101 

In 1945 presenteerde zich de katholieke arbeidersbeweging als de KAB 
en werden alle krachten gemobiliseerd om de eigen posities te verster
ken. De opgedane ervaringen hadden niet tot een vernieuwing geleid. 
Het isolementsdenken was nog volledig actief. De gelederen sloten zich 
opnieuw. 

Voor de priesters betekende dit een weer opnemen van hun taak als 
geestelijk adviseur. Een aantal priesters wilden hun taak opnieuw 
overdenken en bij elkaar voorlichting en informatie zoeken. Dit leidde 
tot de oprichting van het 'Correspondentieblad voor de geestelijke ad
viseurs in de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging', dat in mei 
1946 verscheen en tot eind 1950 bleef bestaan. Het was een uitgave van 
de KAB en het werd gratis en uitsluitend verspreid onder de geestelijke 
adviseurs in de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging. 
Hoofdredacteur was pastoor F. van Leeuwen, die in verschillende 
functies en hoedanigheden zich al jaren met het organisatieleven had 
bezig gehouden. De bedoeling van het blad was praktische voorlichting 
te geven over de inrichting van het Verbond, vraagstukken te bespreken 
die voor de adviseur van belang zijn, de band tussen adviseur en bewe
ging te bevorderen. 
Op de cover-bladzijde prijkt links in de hoek boven de titel een bonnet, 
het clericale hoofddeksel dat in die dagen de waardigheid van de 
ambtsdrager symboliseerde. 
Het is voor ons onderwerp uitermate belangrijk na te gaan wat er onder 
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dit hoofddeksel werd gedacht en bedacht. Het kan ons inlichten omtrent 
de opvattingen die onder de geestelijke adviseurs leefden. 

Het inleidend artikel in het eerste nummer is geschreven door de Ver
bondsadviseur Mgr. J.G. van Schaik. 
Deze begint met te herinneren aan de encycliek 'Quadragesimo Anno' 
en de daarin besloten opdracht aan de priesters. 'Daarin gaf de Opper
herder een overzicht van de inhoud en het doel van de encycliek "Re
rum Novarum" en van de zegeningen daaruit voortgevloeid. Hij prees 
onder andere ook de priesters, die alhoewel reeds in beslag genomen 
door hun overige werken van zielzorg, terstond en met ijver, naar het 
voorbeeld hunner bisschoppen, zich gewijd hebben aan de geestelijke 
vorming der arbeiders. En deze onverdroten zorg — zo gaat de Opper
herder voort — om de werklieden te doordringen van de christelijke 
geest, heeft er ook zeer veel toe bijgedragen, dat zij zich bewust werden 
van hun werkelijke waarde, en dat zij in staat gesteld werden, om, nu zij 
de rechten en plichten van hun stand klaar voor ogen hadden, op 
wettige wijze vooruit te komen in de maatschappij, en zo de leiders te 
worden der anderen. Wij geloven, dat thans de taak onzer Katholieke 
arbeidersbeweging zeker niet minder belangrijk is en zal worden dan zij 
in het verleden is geweest. Ook de taak van de geestelijke adviseurs zal, 
evenals in de eerste decennia na Rerum Novarum, van zegenrijke be
tekenis kunnen zijn'.102 

Kennelijk wordt de behoefte gevoeld de functie van de geestelijk advi
seur na de ontbindende werking van de oorlogsjaren opnieuw te profi
leren. Zonder enige aarzeling wordt de draad van voor de oorlog weer 
opgenomen. Verwezen wordt naar de uitspraken van Quadragesimo 
Anno en naar het voorbeeld der bisschoppen. Uit hetgeen wij eerder 
zagen, lijkt dit een wat erg idealistische voorstelling van zaken. Als 
intentie wordt gesteld de geestelijke vorming der arbeiders. Door hen 
bewust te maken van hun werkelijke waarde, zullen zij de rechten en 
plichten van hun stand duidelijker gaan zien en vooruit kunnen komen 
in de maatschappij. Het ontwakend zelfbewustzijn blijft gebonden en 
beperkt door het bewustzijn van de stand, waartoe zij behoren. 

In iedere aflevering verscheen van de hand van de hoofdredacteur een 
uitvoerige beschouwing over de rol en taak van de geestelijk adviseur. In 
de eerste jaargang treffen wij een achttal artikelen over dit onderwerp 
aan.103 De beeldvorming is als volgt: 'De geestelijk adviseur is geen 
voogd over de organisatie, maar een geestelijk vriend. Hij is geen con
troleur, maar vertegenwoordigt het magisterium en het imperium der 
Kerk in de sociale organisaties en alléén op dat terrein draagt hij 
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verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid. Zijnerzijds ont
houdt hij zich van iedere bemoeizucht, harerzijds legt de organisatie 
hem daarom alles voor. Onjuist zou het zijn te menen dat op het 
adviseursschap het stempel ligt der non-activiteit; integendeel, van tal 
van activiteiten kan de adviseur de auctor intellectualis zijn, indien hij 
de uitvoering maar aan de mensen overlaat'. 
Een belangrijk aspect blijkt de afweer tegen gevaren waaraan de Ka
tholieke Kerk is blootgesteld: 'zij wordt bedreigd èn in haar ledematen 
die zij verliest èn in haar bestaan zelf, dat onmogelijk wordt gemaakt 
indien de dwaling de overmacht mocht krijgen in de maatschappij'.104 

Die dwaling blijkt dan te zijn het communisme dat wordt bestempeld 
als gevaarlijker dan het nationaal-socialisme. Ook het staatssocialisme 
bereidt de weg naar communistische dictatuur. De kerk heeft daarom 
het recht in te grijpen in de sociale vraag voor zover zij ligt op gods-
dienstig-zedelijk gebied. Het gaat derhalve niet alleen om het gods-
dienstig-zedelijk belang van de individuen; het bestaan van de kerk zelf 
staat op het spel en het is mede om deze reden dat de inzet van priesters 
noodzakelijk wordt geacht. Dit recht van de kerk om in te grijpen in het 
sociale vraagstuk wordt ook gehandhaafd op sociaal-economisch ge
bied. 'In haar oorzaken', aldus de redenering, 'is het sociaal-economisch 
vraagstuk een godsdienstig-zedelijk vraagstuk: het hangt samen met 
dwalingen omtrent God, den mens en de aardse dingen in hun onder
linge verhoudingen'. 

De schrijver ontwikkelt vervolgens een gedachte die ook nu nog actueel 
is. 'Want enerzijds verwijt men aan de kerk', zo stelt hij, 'dat zij niets 
doet en ook niets kan doen tot oplossing der maatschappelijke proble
men en tot verbetering van de misstanden; anderzijds schreeuwt men 
moord en brand wanneer de kerk zich begeeft op sociaal en economisch 
gebied en tracht door haar bemoeiingen het lot der misdeelden te 
verbeteren en een betere en vervolmaaktere orde op te bouwen. Dan 
heet het, dat zij haar bevoegdheden te buiten gaat; dat de priester in de 
kerk thuis hoort en daarbuiten zich te onthouden heeft van alle in
menging in wereldse dingen. De Kerk, zo zeggen deze bezorgde vrien
den, is bestemd voor het geestelijk heil der zielen en in de sociale 
problemen gaat het eigenlijk alleen om tijdelijke stoffelijke belangen, 
om de stoffelijke welvaart der mensen'. 
De theologische vraag die hieronder verscholen ligt is de vraag van een 
politieke theologie in oude en nieuwe setting. Het is de vraag op welke 
wijze en langs welke wegen de kerk zich met de sociale en politieke 
vragen kan inlaten. 
Het standpunt dat hier gehuldigd wordt en dat wij hier nergens betwij
feld of tegengesproken vinden, luidt dat de kerk te oordelen heeft of een 
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beginsel of een daad zedelijk goed of slecht is. Dwalingen op gods-
dienstig-zedelijk gebied zijn niet altijd te keren met louter geestelijke 
wapenen. Daarom heeft de kerk het recht om middelen uit de stoffelijke 
orde te baat te nemen. Wie door God verplicht is tot het doel, heeft ook 
het recht op deze noodzakelijke middelen. 
De kerkelijke overheid, dat is dus de conclusie, heeft de bevoegdheid 
om bij de oplossing der maatschappelijke vraag de leidsels in handen te 
nemen. Het is haar recht en haar plicht in te grijpen in zo uiterst kritieke 
tijden: nu de wereld op de tweesprong staat, kan en mag de kerk het niet 
bij een waarschuwing laten. 
'En wanneer wij spreken van kerkelijke overheid dan bedoelen we onze 
onmiddellijke overheid, namelijk den bisschop. Hoever de leiding van 
den bisschop zich uitstrekt bij de sociale bedrijvigheid van de katholie
ken, bepaalt de bisschop zelf. Zij (de bisschoppen) waken over moge
lijke ongewenste afwijkingen van de goede weg, tegen misvattingen en 
dwalingen, beslissen vaak over de inrichting der vereniging, de samen
werking met andere verenigingen enz. Hun gezag in de Katholieke 
Verenigingen oefenen zij uit door een officieel aangesteld vertegen
woordiger, den geestelijken adviseur'. 

Deze citaten geven veel te denken. Zij maken duidelijk dat in de ge-
dachtenwereld van de clerus sprake was van een geloof in een theocra
tie, een door God beheerste ordening van de samenleving. De uitvoer
ders en beschermers van deze theocratie waren de hiërarchie en de 
priesters. En ook al mochten zij zichzelf beschouwen als vrienden van 
de arbeidersbeweging en het voor zichzelf ook oprecht op deze wijze 
beleven, gezien de inhoud van deze denkwijze was het de arbeidersor
ganisatie ook geraden hen te vriend te houden. 

Op 20 november 1945 hadden een nieuw beginselprogramma en nieu
we statuten na de reconstructie van de Katholieke Arbeidersbeweging 
hun beslag gekregen. Diocesane bonden zowel als de vakbonden zijn nu 
zelfstandige organen van het Verbond. Zij hebben een eigen rechtsper
soonlijkheid en behartigen zelf de hun toevertrouwde belangen met 
inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van het Verbond. 
Het machtige en overkoepelende Verbondsbestuur wordt, aldus dit 
reglement, 'bijgestaan door een geestelijken adviseur, die tot alle ver
gaderingen wordt uitgenodigd en aan wie alle beslissingen worden 
meegedeeld. Acht hij enig besluit in strijd met de katholieke beginselen, 
dan zal hij zich tegen de uitvoering daarvan verzetten. Bij blijvend 
meningsverschil heeft het bestuur beroep op den Aartsbisschop van 
Utrecht, aan wiens beslissing de wetgevende vergadering en het bestuur 
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zich onderwerpen. Hangende dit beroep is de uitspraak van den gees
telijken adviseur van kracht. De geestelijke adviseur draagt uiteraard 
generlei verantwoordelijkheid voor het financieel beheer'.105 Op dio
cesaan en plaatselijk niveau geldt dezelfde procedure. 

Op welke wijze dit toezicht werd uitgeoefend onthult ons een beschou
wing van de Verbondsadviseur J.G. van Schaik.106 Als een fundamen
tele passage in Rerum Novarum aangekondigd, vraagt hij de aandacht 
van de adviseurs voor de tekst waarin door Leo XIII wordt vastgesteld 
dat geen aannemelijke oplossing voor het maatschappelijk vraagstuk 
zal gevonden worden tenzij met behulp van de godsdienst en de Kerk. 
Alle pogingen van de mensen zullen zonder vrucht blijven als de Kerk 
wordt uitgeschakeld. 
Als uitgangspunt — zo zegt de Paus — moet aanvaard worden de door de 
natuur gegeven ordening in de concrete mens. Hoe ziet die ordening 
eruit7 Niet als een gelijkmaking van hoger en lager want die is niet 
mogelijk. Het droombeeld dat de socialisten najagen is uitzichtloos en 
vruchteloos. Want het beginsel van ongelijkheid is in de volksgemeen
schap ingebouwd. Van nature bestaan onder de mensen de diepste 
verschillen. Ongelijk zijn aanleg, bekwaamheid, vlijt, gezondheid, 
krachten. Er bestaat een door de natuur gewilde ongelijkheid en deze 
moet ook in de ordening van het sociale leven worden teruggevonden. 
Verscheidenheid van prestatievermogen en functies zijn noodzakelijk 
om iets tot stand te brengen. 
De schrijver besluit hieruit dat in de encycliek is vastgelegd dat standen 
van nature bestaan en ook moeten blijven bestaan. Letterlijk vervolgt 
hij: 'Recht hier tegenover staan de socialisten, maar in de tijd dat de 
encycliek verscheen, waren dat echte Marxisten of communisten. Zij 
predikten de sociale gelijkheid van de mensen, het verdwijnen van de 
standen of klassen, het vestigen van één enkele klasse of stand, die der 
Proletariers of arbeiders. Klassenstrijd dus, totdat één klasse het won en 
de dictatuur zou vestigen. Klassenstrijd betekende dus het doen ver
dwijnen van standen, van standsgroeperingen. De zelfstandige mid
denstand had geen reden van bestaan. De zelfstandige boerenstand 
evenmin. Allen moesten hun zelfstandigheid verliezen. De meest prin
cipiële bestrijding van deze klassenstrijd der communisten is dus wel het 
organiseren en sterk maken van de diverse standsgroeperingen'. 

Door de Verbondsadviseur wordt de standenorganisatie gezien als het 
noodzakelijk en doelmatig middel ter bestrijding van het communisme. 
Klassenstrijd is de bedreiging van de door God gewilde ordening. Deze 
visie is 'fundamenteel'. Het behoud en de ontwikkeling van de stands
organisatie bieden de fundamenten voor de samenleving. Geen wonder 
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dat juist in de standsorganisaties een gewichtige taak voor de priesters 
was weggelegd. Maar ook in de plaatselijke vakafdeling werd de taak 
van de geestelijk adviseur belangrijk geacht omdat die plaatselijke af
delingen de uitvoerende organen waren van de nationale vakbond. Juist 
op die uitvoering had de geestelijk adviseur zijn aandacht te richten. Hij 
had te zorgen voor een innerlijk krachtig leven. In overleg met het 
bestuur zou hij nagaan hoe verdwaalde arbeiders weer 'thuis' te bren
gen. Dat 'thuis' werd dan verstaan als de katholieke kerk. Hij kon 
pastorale overwegingen laten gelden zowel bij het aannemen als bij het 
weigeren van leden of bij een dreigend royement. Want ook daarin had 
hij een stem. F. van Leeuwen zegt hierover: 'Bij wilde stakingen hield 
hij een oogje in het zeil. In vergaderingen sprak hij een ernstig woord. 
Het zou een ernstig en onherstelbaar verlies betekenen, indien met de 
vertrouwde figuur van de vakafdelingsadviseur zou worden gebro
ken'.107 

Uit bovenstaande beschrijving van de rol van de geestelijk adviseur 
blijkt dat ook na de tweede wereldoorlog diens bemoeienis, evenmin als 
vóór de oorlog, geenszins marginaal kan worden genoemd. Ook in de 
naoorlogse jaren van de Katholieke Arbeiders Beweging hebben pries
ters een betekenis gehad die verder reikte dan een adviseursschap. Deze 
priesters waren van verschillend postuur. Maar hun optreden was dat 
van een functionaris in wie de relatie van kerk en maatschappij concrete 
gestalte kreeg. De geestelijk adviseur was de uitdrager van een katho
lieke sociale leer zoals deze door de hiërarchie was ontworpen en door 
de katholieke organisaties van harte aanvaard. De geestelijk adviseur 
paste geheel in het spel van krachten dat werd opgeroepen door een 
specifieke opvatting over de verhouding van kerk en maatschappij. De 
bron van deze opvatting lag in de leerstellingen die door de officiële 
R.K. Kerk werden gehuldigd en in Nederland op een geheel eigen wijze 
in het organisatieleven werden toegepast en in de praktijk werden 
omgezet. 

2. Rede van Kardinaal J. de Jong 

Bij gelegenheid van een bijeenkomst van de geestelijk adviseurs in het 
Aartsbisdom, die op 11 augustus 1947 in Apeldoorn werd gehouden, 
hield kardinaal De Jong een uitvoerig betoog, waarin wij praktisch alle 
bovenstaande standpunten terugvinden.108 Stijl en inhoud doen ver
moeden dat de tekst werd voorbereid door spraakmakende leiders uit 
het corps van de geestelijke adviseurs die in het Correspondentieblad 
steeds aan het woord waren. Kardinaal De Jong is dan een oude en 
gebroken man. Maar deze tekst krijgt door zijn spreker de betekenis van 
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een officieel standpunt dat door de kerkelijke overheid werd ingeno
men. Hij onderstreept allereerst de betekenis van de katholieke arbei
dersbeweging als orgaan van de katholieke sociale actie en als vorm van 
sociale zielzorg. In het verleden, zo zegt hij, daarbij verwijzend naar de 
herderlijke brief van 25 juni 1941 over het R.K. Werkliedenverbond, 
heeft de arbeidersbeweging zo ontzaglijk veel goeds gedaan. De arbei
dersbeweging wordt gezien als een vorm van sociale zielzorg. Daarmee 
is de positie van de priester opnieuw bevestigd. De taak van de katho
lieke arbeidersbeweging wordt niet minder belangrijk genoemd dan 
voor de oorlog en de taak van de geestelijk adviseur heeft aan belang
rijkheid gewonnen. 'Wij zijn ervan overtuigd dat de functie van geeste
lijk adviseur omvangrijker, belangrijker en moeilijker is dan in het 
verleden en meer verantwoordelijkheid met zich brengt'. Deze schaal
vergroting wordt in verband gebracht met de toename van het ledental 
in het aartsbisdom en de groei van de geestelijke nood onder de arbei
dende bevolking. De tijdgeest heeft vervlakking en vervaging van de 
christelijke geest teweeggebracht. 

Een ander argument wordt geput uit het leven in een overgangstijd naar 
een nieuwe maatschappelijke orde. 'De verheven en zegenrijke begin
selen van het H. Evangelie zullen daarbij leidinggevend moeten zijn. De 
katholieken zullen zich bij hun sociale werkzaamheid moeten richten 
overeenkomstig het magisterium en imperium van de H. Kerk over
eenkomstig haar leer en haar leiding. Daarom heeft de Kerkelijke 
Overheid een vertegenwoordiger aangesteld bij de sociale organisaties: 
de geestelijk adviseur. Zijn taak is negatief en positief. De kardinaal 
verwijst dan naar de taakomschrijving van de geestelijk adviseur, zoals 
deze in het bisschoppelijk communiqué van 1909 was omschreven. 'Zij 
is door zijn priesterlijk karakter als vanzelf aangegeven: hij heeft te 
zorgen voor de godsdienstige en zedelijke belangen van verenigingen en 
van haar leden'. Tot de taak van de geestelijk adviseur behoren daarom 
voorlichting en waakzaamheid. 

Ook onderricht in godsdienstig-zedelijke vragen is onmisbaar. De kar
dinaal vervolgt dan ook dat het zijn wens is dat de geestelijke adviseurs 
hun functie aangrijpen om de arbeiders godsdienstig-zedelijk te beïn
vloeden. Zij moeten voortdurend aandacht schenken aan de geestelijke 
gevaren, die hen thans van alle zijden bedreigen 'en zich ervan bewust 
blijven dat een bloeiende arbeidersorganisatie het geëigende middel is 
om die gevaren te keren en tevens om een nieuwe orde op evangelische 
grondslag op te bouwen'. 

De taak van de geestelijk adviseur wordt door de kardinaal verder 
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toegespitst als 'zorg voor kernvorming, vorming van apostelen onder de 
arbeiders, die naar Ariëns' woord "als wiggen in de massa" worden 
ingedreven. De geestelijke zorg voor die kernen, de zogenaamde Cre
do-Pugno Clubs, behoort wel zeer bijzonder tot de priesterlijke taak van 
den adviseur. Het zal dus wel voor ieder duidelijk zijn, dat bij die 
geestelijke werkzaamheid in de sociale organisaties gestreefd moet 
worden naar nauwe samenwerking met de Katholieke Actie, met name 
naar samenwerking tussen Credo-Pugno en Katholieke Actie'. De kar
dinaal verwijst naar de encycliek 'Divini Redemptoris', waarin de ar
beiderszielzorg op de eerste plaats wordt gesteld na het gewone paro
chiewerk. 'Daarom achten wij het adviseurschap niet een tweede- of 
derderangsfunctie, maar van primaire betekenis. In de critieke om
standigheden verwachten wij veel van de ijver, de toewijding en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de geestelijke adviseurs'. 
Waarop is deze verwachting gericht'' 'Een innerlijk gezonde arbeiders
beweging zal kunnen weerstaan aan de dreiging van het communisme, 
zoals in het verleden de arbeidersstand weerstand kon bieden aan het 
socialisme en aan het nationaal-socialisme'. De slotalinea vat dit alles 
samen: 'Wij moeten de arbeiders en hun beweging niet aan hun lot 
overlaten; het overgrote deel der katholieke bevolking bestaat uit ar
beiders. De Kerk rekent graag op de arbeiders, maar dan moeten zij op 
de Kerk kunnen rekenen; trouw om trouw: de katholieke arbeiders 
rekenen met name op hun vertrouwensmannen: de geestelijke advi
seurs. Deze dienen daarbij een eminent katholiek belang en tevens een 
groot vaderlands belang'. 

Opmerkelijk in deze tekst is dat de oude uitgangspunten onverkort 
worden overgenomen. Opnieuw wordt verwezen naar het magisterium 
en imperium van de kerk als legitimatie van de kerkelijke bemoeienis. 
Overigens is de aandacht met name gericht op de godsdienstige en 
zedelijke belangen die veilig gesteld moeten worden. Daarin ligt ook de 
eigenlijke werkzaamheid van de geestelijk adviseur. Over de belangen 
van de arbeidersbeweging zelf wordt minder gesproken. De arbeiders
beweging wordt niet als doel op zich gezien, maar als 'middel' om een 
nieuwe maatschappelijke orde te helpen realiseren naar katholieke sig
natuur. 

3. De praktijk 

Beslissingen waarbij priesters werden betrokken 

Het kon niet uitblijven dat de sterke identificatie van de Katholieke 
Arbeidersbeweging met de doelstellingen van de Katholieke Kerk 
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aanleiding gaf tot het stellen van de vraag of die leden die zich niet 
(meer) als goede praktiserende katholieken gedroegen nog wel als vol
waardige leden konden worden gehandhaafd dan wel als onwaardig 
dienden te worden afgeschreven. In een artikel 'Geloofsafval en lid
maatschap'109 wijst de bestuurder Jos Veldman op de grote geloofsaf
val. Duizenden leden hebben vóór de oorlog hun geloof verloren onder 
de grote invloed van het socialisme. De katholieke kerk was afgeschil
derd als conservatief en de zijde kiezend van het kapitalisme. Er zijn 
onvoldoende gegevens bekend, maar op het jongerencongres van de KAJ 
werden cijfers en plaatsen genoemd met 50% tot 80% nonpaschanten. 
'Nu is het vooral de tijd om onze stands- en vakorganisatorische taak te 
doen overheersen door de apostolaatstaak. Deze geloofsafval raakt ook 
en wel direct de Katholieke Arbeidersbeweging. Deze geloofsafval moet 
worden gestuit'. 
Opmerkelijk is dat hier onomwonden aan de apostolaatsfunctie priori
teit wordt toegekend boven het stands- en vakorganisatorisch werk. Na 
deze inleiding stelt Veldman de vraag of katholiek gedoopten, die hun 
plichten als katholiek niet waarnemen, tot het lidmaatschap van de 
Katholieke Arbeidersbeweging kunnen worden toegelaten. Hij is van 
mening dat de Katholieke Arbeidersbeweging dergelijke katholieken 
niet mag uitsluiten, tenzij hun lidmaatschap een bedreiging zou bete
kenen voor de goede geest in de beweging. Want — zo redeneert hij 
wederom vanuit het apostolaatsidee — de apostolaatstaak van de Ka
tholieke Arbeidersbeweging vindt hier een eigen terrein. Alleen wan
neer deze personen de belangen van de beweging ernstig zouden scha
den is royement niet uitgesloten. Een andere mogelijkheid zou zijn 
dergelijke personen alleen toe te laten tot het lidmaatschap van de 
vakbond. Maar dan zouden zij juist afgesloten zijn van de heilzame 
activiteiten van de godsdienstige en culturele verzorging waartoe juist 
de standsorganisatie was uitgerust. Het besluit is dat zij tot het lid
maatschap worden toegelaten 'mits zij door den geestelijken adviseur 
der betrokken werkliedenvereniging voor het lidmaatschap worden 
voorgedragen'. Het niet-kerkelijk-praktiseren, het openlijk uitdragen 
van een afwijkende levenswijze waren aangelegenheden waarvan de 
verenigbaarheid met het lidmaatschap van de Katholieke Arbeiders
beweging aan het oordeel van de adviseur werden onderworpen. 
Naarmate de organisatiegraad zich verdichtte en de binding aan ker
kelijke voorschriften verslapte, bleek strikte handhaving al gauw on
mogelijk. Maar tot in de zeventiger jaren zou het aangaan van een 
huwelijksscheiding een beletsel vormen voor het behoud van een be
stuursfunctie. 

De Katholieke Arbeidersbeweging erkende een eigen taak inzake het 
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tegengaan van geloofsafval of ontrouw. De apostolaatstaak werd uit
drukkelijk erkend als een belangrijke deeltaak van de Katholieke Ar
beidersbeweging en als hoofdtaak van de geestelijk adviseur. Een 
nieuwe taak is hiermede aan de geestelijk adviseur toebedeeld. Het is de 
screenende en selecterende taak ten aanzien van de geestelijke ge
schiktheid van de leden. Tevens wordt hij eraan herinnerd dat hij ook 
zorg dient te dragen voor de bekwaming van de leden van de KAB en in 
het bijzonder van de leden van de Credo-Pugnoclubs om de afvalligen 
tot betere gedachten te kunnen brengen. 
Een bijzondere actualiteit kreeg de vraag over de juiste en gewenste 
opstelling ten aanzien van die leden, die niet alleen godsdienstig maar 
ook politiek als zondaar werden aangemerkt. Welke houding had het 
Verbondsbestuur aan te nemen wanneer het ging om oud-NAF-leden, 
die het verlangen kenbaar maakten opnieuw te worden opgenomen in 
de gelederen van de Katholieke Arbeidersbeweging? Het NAF — Natio
naal Arbeids Front — was de arbeidersorganisatie die zich onderworpen 
had aan het goedkeurend toezicht van de Duitse bezetter. Op 11 juni 
1945 besluit het Verbondsbestuur geen pardon te geven aan hen, die uit 
vrije wil lid werden en lid gebleven waren. Voor hen die uit vrije wil lid 
werden, maar na enige tijd van hun dwaalweg terug waren gekomen, 
werd het lidmaatschap open gesteld. Maar weer werd dezelfde voor
waarde gesteld. Vooraf diende een onderzoek te worden ingesteld, 
waarbij de parochie-geestelijkheid werd ingeschakeld. 

Na enkele maanden werd het standpunt aanmerkelijk soepeler. Een van 
de motieven was het gevaar dat men zag dat deze mensen zouden 
worden ingepalmd door de communistisch georiënteerde Eenheids Vak 
Centrale (EVC). Dan was men nog verder van huis. Mede op verzoek van 
de kant van de geestelijkheid en de geestelijke adviseurs, werd op 17 
september 1945 bepaald: 'Wij wensen in onze gelederen niet op te 
nemen oud-leden van de NSB of een harer nevenorganisaties, evenmin 
personen die behoorden tot de Duitse weermacht, Duitse burgerlijke 
diensten, het Vrijwilligerslegioen, de Landmacht, NSKK, Duitse Politie 
en dergelijke. Ook degenen, die optraden als sociale voorman, bode of 
propagandist van het NAF dienen van het lidmaatschap onzer beweging 
uitgesloten te blijven. Alle overige gevallen kunnen worden voorgelegd 
aan het plaatselijk bestuur, dat rekening houdende met alle omstan
digheden, in overleg met den geestelijken adviseur — parochiegeeste
lijkheid — over al of niet toelating aan het betrokken bondsbestuur 
gemotiveerd zal adviseren'. 

Later werden er opnieuw vragen gesteld hoe het standpunt moest zijn 
ten aanzien van Rijksduitsers en van voormalige jeugdstormleden. Over 
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de ex-politieke delinquenten werd op 11 februari 1946 het volgende 
standpunt ingenomen. 'Het bestuur is van oordeel, dat dergelijke per
sonen alleen kunnen worden toegelaten indien de plaatselijke (paro
chiële) adviseur en het bestuur of de bestuursraad daarmede volledig 
instemmen. In het algemeen wordt het wenselijk geacht dat na de 
bevrijding een jaar verloopt eer bedoelde personen als lid worden aan
genomen, tenzij het een dusdanig geval betreft, dat adviseur en bestuur 
in eerdere toelating geen bezwaar zien'. 

De inzet van vele priesters is ongetwijfeld van emancipatorische bete
kenis geweest voor de katholieke arbeider. De katholieke arbeider werd 
zijn plaats als katholiek en als arbeider bewust. De uitspraak van 
Schaepman: 'Ik ga een stuk christendom redden en zo wordt de arbei
der wezenlijk een kop groter' is voor een groot deel werkelijkheid 
geworden. Toch past hier een kritische opmerking. De emancipatie die 
beoogd werd was allereerst de katholieke emancipatie, de uitgroei van 
de katholieke arbeidersstand tot een volwaardig onderdeel van de totale 
bevolking van Nederland. Ook de katholieke sociale emancipatie, de 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de sociale voorzieningen, is 
mede door de activiteit van vele priesters bevorderd. Toch is wel eens de 
opmerking gemaakt dat de katholieke arbeidersvereniging meer het 
karakter had van een vereniging van katholieken die arbeiders waren 
dan van een vereniging van arbeiders die ook katholiek waren. 

Het katholiek-zijn stond op de allereerste plaats. Zo doet zich het 
merkwaardige gegeven voor dat binnen de katholieke gemeenschap zelf 
de emancipatie van de arbeiders veel trager tot stand kwam. De arbei
ders bleven ook binnen de katholieke gemeenschap hardnekkig tot de 
lagere stand behoren. Op de pastorieën leefde een sterk standsbewust-
zijn. Reeds eerder wezen wij op de situatie dat binnen de katholieke 
kerkgemeenschap aan de arbeiders een bescheiden plaats werd toege
wezen. En die geestelijke adviseurs, die met hart en ziel de zaak der 
arbeidersbeweging waren toegedaan, kregen niet zelden schampere 
opmerkingen te verduren van hun collega's. Op de krans, de destijds 
gebruikelijke bijeenkomsten van de buurtgeestelijkheid, waren zij vaak 
het mikpunt van goedbedoelde maar stekelige opmerkingen over hun 
engagement met de arbeidersbeweging. Het is opvallend dat dit aspect 
in bijna alle gevoerde gesprekken die wij met vroegere bestuursleden 
over het verleden mochten voeren, met enige verbittering naar voren 
werd gebracht. 

Een van hen, Joh. Zwanikken,110 schrijft in zijn memoires hierover: 
'Ook in tal van pastorieën werd met eenzelfde geringschatting neerge-
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zien op de arbeiders. Meerderen kwamen tot het priesterschap om toch 
maar de wens te vervullen van een vrome moeder en die "vrome moe
ders" waren vaak keiharde doorzetsters als het ging om hun ideaal: een 
priesterzoon in de familie te hebben. Als je zulke mensen in laterejaren 
"als priester" ontmoette, kon je er zeker van zijn, met gefrustreerde en 
vaak met verbitterde mensen te doen te hebben, die hooguit uit een 
soort plichtsbesef hun traditionele taak vervulden. Maar er was nog iets 
anders in de kerk dat mij met toenemende onrust vervulde. Dat "iets 
anders" laat zich moeilijk met een paar woorden omschrijven en is 
misschien het beste getypeerd door de titel van een Franse roman die 
destijds verscheen: 'Mon Curé chez les riches". Zo zat er bijvoorbeeld 
bijna een wetmatigheid in het typische verschijnsel dat een pastoor die 
als kapelaan had uitgeblonken in ijver om de band tussen de arbeiders 
en de Kerk te verstevigen, vanaf het moment dat hij pastoor werd, die 
belangstelling grotendeels verloor en het geestelijk adviseurschap van 
de Werkliedenvereniging overliet aan zijn kapelaan. Zelf werd hij dan 
gewoonlijk adviseur van de Boerenbond en/of van de Middenstands
organisatie. 
We voerden in die tijd een heel bescheiden actie om meer arbeiders in 
Kerkbesturen te krijgen. In het hele Aartsbisdom Utrecht met meer dan 
vierhonderd parochies, waren er misschien drie of vier bestuursleden 
van een Werkliedenvereniging tevens lid van een Kerkbestuur. Toen ik 
daar eens met een bevriende pastoor over sprak kreeg ik dit vrijwel 
typerende antwoord: "Och jongen, de meeste arbeiders zijn daarvoor te 
dom en zouden zich zeker niet thuis voelen tussen de boeren en mid
denstanders die in mijn kerkbestuur zitten. Je moet twee dingen goed 
onderscheiden. Op de eerste plaats: die bestuurscapaciteiten, zoals jij 
die noemt, hebben ze allemaal geleerd van hun geestelijke adviseurs en 
op de tweede plaats: je kunt het besturen van een afdeling van de Bond 
niet vergelijken met het beheren van kerkelijke goederen. Daar is vaak 
en veel zakenmanschap voor nodig en goede omgangsvormen. Kijk en 
dat missen ze nu juist" '. 

Zwanikken noteert even later in zijn memoires: 'Een arbeidersjongen 
die priester wilde worden, bracht het hooguit tot een missiecongregatie'. 
Misschien houdt dit laatste wel verband met de grotere populariteit 
waarin leden van kloosterorden of congregaties zich over het algemeen 
mochten verheugen in arbeiderskringen, maar ook met de voorkeur van 
pastoors om zonen uit de arbeiderskringen naar de paters-seminaries te 
verwijzen. De afstand van 'de wereldheren' en de arbeiders was over het 
algemeen groter dan tussen hen en de paters. De relatie met de wereld-
heren was doorgaans meer afstandelijk. Van binnen-kerkelijke eman
cipatie is nauwelijks sprake geweest. 
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Dagelijkse werkzaamheden 

Om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen volbrengen werd de geestelijk 
adviseur voorzien van teksten, informatie en instructies. Vaak betrad 
hij, vers uit het seminarie komend, een hem volkomen onbekend terrein 
en het was zaak dat hij zo snel mogelijk werd ingewerkt. 
De eerste kennismaking had plaats op de vergadering van zijn afdeling. 
Hij stond dan meteen voor de opdracht om tijdens de vergadering zijn 
opwekkend woordje te spreken. Met 'het woord is nu aan de geestelijk 
adviseur' gaf de voorzitter het heft uit handen om vervolgens samen 
met de leden te luisteren naar hetgeen de adviseur had in te brengen. 
Dikwijls was de jonge adviseur met zijn 25 jaren stom verbaasd dat zij 
hem zo maar voor vol aanzagen.111 Blijkbaar was het succes niet steeds 
even overtuigend want in 1946 besloot de leiding van het Instituut van 
geestelijke adviseurs een programma van geschikte onderwerpen aan te 
bieden. Tevreden constateerde men dat 'hiermee de zonderlinge positie 
van de broeise kip van de baan is'. De onderwerpen werden mede 
bepaald door het jaarprogramma van de Katholieke Actie. 

Ook op liturgisch gebied werd aan de geestelijk adviseur een handrei
king gegeven. Zo werd een geheel eigen liturgische plechtigheid ont
worpen met als thema: Zegening der werktuigen.112 De regie was dat de 
arbeiders met hun gereedschap in de kerk kwamen om daar vervolgens 
zowel zichzelf als hun instrumenten te laten zegenen. Op het hoogte
punt van de plechtigheid moesten zij gaan staan met hun gereedschap 
boven het hoofd geheven (aldus vermeldt het scenario) en gezamenlijk 
een lied zingen tot St. Joseph. De tekst van dit Joseph-lied was afkom
stig van Bernard Verhoeven: 

'O hoor naar ons biddend betoog 
Uw armoe en vlijt was Uw weelde 
Uw grootheid, Uw macht en Uw rijk. 
O maak ons in armoe en ijver 
En liefde voor Jezus gelijk'. 

'Men kan ervoor in de plaats ook een ander St. Joseph-lied zingen', zo 
werd geruststellend toegevoegd. Erg gerust dat iedere arbeider deze 
tekst van harte zou kunnen onderschrijven, was men er kennelijk niet 
op-
Dat onbekendheid met het werkterrein van de arbeidersbeweging niet 
ongewoon was, doet ons ook de publicatie vermoeden van een model
toespraakje voor het geval dat een of ander lid van de arbeidersorgani
satie aan een jubileum als lid van de organisatie toe zou zijn. Vervolgens 
werden ook de teksten verspreid die aan de geestelijk adviseur de 
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uitgewerkte stof aanboden ter behandeling van het winterprogramma. 
De natuurwet en de daaraan opgehangen seksuele moraal stonden in de 
jaren '46-,49 centraal. 

Hoezeer het de katholieke arbeidersbeweging ernst was met haar apos-
tolaire zielzorgelijke taak moge blijken uit de oprichting van de gods-
dienstig-zedelijke Raad, naast enkele andere adviesraden op sociaal, 
cultureel en economisch gebied. Naar aanleiding van de nieuwe struc
tuur als KAB werden op de Verbondsradenvergadering (19-21 november 
1945) 'adviesraden' opgericht, twee sociaal-economische raden, de 
godsdienstig-zedelijke raad, de culturele raad en de sociaal-hygiënische 
raad. De godsdienstig-zedelijke raad en de culturele raad vergaderden 
gezamenlijk en hadden dezelfde vrijgestelde voorzitter. In de praktijk 
bleek deze opsplitsing een doublure. De vijf diocesane bonden en de 
belangrijkste dochterinstellingen waren hierin vertegenwoordigd. Bij 
voorkeur werden door de bonden hun eigen vormingsspecialisten, de 
priesters, afgevaardigd naar dit landelijk beraad. De Raad stond onder 
voorzitterschap van een vrijgestelde verbondsbestuurder. In overleg 
met de Culturele Raad werd het jaarprogram voor de ontwikkelingsa
vonden vastgesteld.113 

Tot de taak van de godsdienstig-zedelijke Raad werd geacht de behar
tiging van de godsdienstig-zedelijke belangen van de leden. Als Ka
tholieke Arbeidersorganisatie voelde men zich verantwoordelijk voor 
geloof en zeden. Via de standsorganisaties wilde men bewust een stuk 
zielzorg bedrijven. 

Om tot een goed overzicht te komen werd in 1950 met de hulp van het 
KASKi een enquête gehouden inzake de waargenomen geloofsverslap-
ping en geloofsafval. 

De resultaten waren niet bemoedigend en een van de besluiten van de 
raad is een gezinskalender te doen samenstellen met vermelding van de 
christelijke gezinsgebruiken, die men in ere wilde houden. In de verga
deringen zal door de geestelijk adviseur een godsdienstige aansporing 
worden gegeven in de vorm van een tien minutenpreekje. Maar meer 
bijzonder zag de godsdienstig-zedelijke raad het als zijn taak vor
mingsprogramma's vast te stellen die ieder jaar als richtlijn voor te 
behandelen onderwerpen aan de plaatselijke afdelingen zouden wor
den aangeboden. Zo treffen wij in het programma voor het schooljaar 
1951-1952 de volgende onderwerpen aan: Wij en het Communisme; 
Geloof of Surrogaat; Beest of Geest; Tehuis of Kazerne; Horde of 
Orde; Afweer en Aanval. Men denkt in harde tegenstellingen tussen 
goed en kwaad. Het goed is veilig bij de katholieke arbeidersbeweging. 
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In 1952 werd 'Het herstel der kerkelijke hiërarchie' als belangrijk voor 
het godsdienstig-zedelijke leven aan de orde gesteld. In 1953 poneert de 
KAB zich als gezinsbeweging met speciale aandacht voor de jeugd en het 
bijzonder onderwijs. Het onderwerp luidt 'Zorg om de jeugd'. In 1954 
wordt gekozen voor 'De noodzaak van de katholieke organisaties'. Het 
is het jaar waarin de pas benoemde aartsbisschop-coadjutor B. Alfrink 
zou spreken over 'de onmisbaarheid van confessionele sociale organi
saties', maar ook het jaar van het Mandement. Het jaarprogramma 1955 
vermeldt: De plicht om de kerk (het gebouw) in stand te houden. Verder 
gaat de aandacht naar Inkomstenbesteding, Opvoedingsmoeilijkheden 
met kinderen en Kerstening van het arbeidersmilieu. In 1956 komt in 
aansluiting hierop het zogenaamde Herkersteningsplan van Pater Bor
gen c.s.s.r. in de raad ter sprake, een groot opgezette bekeringsactie van 
Nederland, die overigens nooit van de grond is gekomen. De raad staat 
er sceptisch tegenover. In plaats daarvan oriënteert zij zich op de Actie 
voor God, op het Nationaal Bureau voor Apostolaat des Gebeds en op 
het Missiewerk. Sociale onderwerpen komen in het vizier. 

Voor de programma's van '57 en '58 gaat men voor het eerst over de 
grenzen kijken. De onderwerpen zijn nu: Het Midden-Oosten; Ver
nieuwingen in de kerk; de Europese gedachte; Sociale verzekeringen; 
Gezin en ontspanningsleven. De aandacht verplaatst zich naar meer 
aardse en niet specifiek kerkelijke onderwerpen. Als tegenwicht orga
niseert de raad de uitgave van een serie heiligenlevens. In 1959 blijkt dat 
de keuze steeds moeilijker wordt. De raad is op zoek naar een gods
dienstig onderwerp maar wil tegelijk ook een sociaal-economisch on
derwerp en liefst ook op internationaal gebied. Het blijkt steeds moei
lijker geworden te zijn langs de weg van de vormingsprogramma's de 
leden van de KAB te bereiken. 
Min of meer geruisloos is de raad verdwenen. Maar haar bestaan is wel 
een teken hoe vanuit het hoogste niveau van de KAB gepoogd werd aan 
de apostolaats- en zielzorgopdracht uitvoering te geven. Zij werd daarin 
in belangrijke mate gesteund door haar geestelijke adviseurs en andere 
geestelijke medewerkers. De helft van de raad bestond uit priesters, die 
ambtshalve tot kerstening geroepen waren.114 

Het meest geëigende terrein voor de werkzaamheden van de geestelijk 
adviseur lag op het gebied van het vormingswerk. Het vormingswerk 
had zich vooral toegespitst onder de naam en de banier van de zoge
naamde Credo-Pugno-clubs. 
Zowel het instituut als de naam 'Credo-Pugno', 'Ik geloof, ik strijd', 
ontstonden in het jaar 1904. 
De bakermat lag in Limburg. Daar werd toen opgericht de Bond, de 
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naam dragende van 'Credo Pugno', R.K. Bond van Limburgse Propa
gandisten voor sociale activiteiten. Deze bond werd nauw gelieerd aan 
de Volksbond, voorloper van de Limburgse R.K. Werkliedenbond. De 
invloed van de geestelijke adviseurs op diocesaan niveau en in de 
aangesloten plaatselijke clubs was van de aanvang af doorslaggevend. 
Aanvankelijk vooral gericht op propagandistische actie verschoof de 
aandacht geleidelijk aan steeds meer in de richting van vorming. In 1930 
werd deze activiteit ondergebracht in een aparte dienst 'Vorming en 
Propaganda' en werden vrijgestelde priesters met dit werk belast. In 
Limburg heeft vooral pater J. Jacobs m.s.c, naaste medewerker van 
Poels, een belangrijke rol gespeeld. 
Na W.O. II werd het instituut ongewijzigd door de KAB overgenomen. 
In elk bisdom vormden zich tientallen clubs. Werkwijze en organisa
tievorm toonden grote onderlinge verschillen. Het autonome karakter 
van de diocesane bonden en de eigen geschiedenis (al of niet afkomstig 
uit de Volksbond) waren daarvan oorzaak.115 

Zij waren verspreid over de plaatselijke afdelingen van de standsorga
nisatie. Het doel was de vorming van de echte kernen, die de ziel van de 
arbeidersbeweging zouden gaan vormen. De geestelijk adviseur had 
hierbij de hoogste verantwoordelijkheid. Op dit terrein heeft hij duide
lijk zijn post als adviseur opgegeven en trad hij op als de ambtshalve 
verantwoordelijke leider. Ook al werd in de uitvoering van deze taak 
graag een beroep gedaan op de assistentie van niet-adviseurs, meestal 
paters die daarvoor beschikbaar waren, de adviseur behield zelf de 
verantwoordelijkheid. Hij had een beslissende stem bij de selectie van 
geschikte kandidaten. 

Het programma van de Credo-Pugno-clubs had een viervoudig aspect. 
Het ging om persoonlijkheidsvorming, om godsdienstige scholing, om 
sociale vorming en om organisatorische scholing. In 'Quadragesimo 
Anno' (nr. 146) was de vorming van kerngroepen al dringend aanbe
volen. 'Het is de taak van de geestelijkheid deze lekenapostelen onder 
de arbeiders.. met ijver te zoeken, met zorg uit te kiezen en hen 
grondig te vormen en te scholen'. (Q.A. nr. 142). Het ging in het Cre-
do-Pugno-werk dan ook allereerst om het vormen van een leken-apos
tolische mentaliteit van de arbeiders. Het devies van Pius X 'Omnia 
instaurare in Christo' werd door Pius XI onderstreept. In Quadragesimo 
Anno had deze paus geschreven: 'De eerst aangewezenen als apostelen 
onder de arbeiders en die het eerst hiervoor in aanmerking komen, zijn 
de arbeiders zelf omdat zij vooral de mentaliteit van de arbeiders ken
nen en verstaan en tot hun hart weten door te dringen met de liefde van 
een broeder'. Het ging dus om de vorming van een kern van leken
apostelen. 
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Maar ook sociale en organisatorische vorming behoorde tot het pro
gram. En ook hierin was aan de priester een taak toebedacht. 'Wanneer 
iemand mocht menen, dat de behandeling van de sociale encyclieken en 
de verbreiding der sociale leer minder op de weg van de priester ligt, 
hem zij herinnerd aan de brief van de H. Congregatie van het Concilie 
aan Mgr. Liénart, bisschop van Rijssel, waarin staat: "Niet één priester 
mene, dat zulk een actie vreemd is aan het priesterlijk ambt onder 
voorwendsel dat het wordt uitgeoefend op economisch terrein; want 
juist op dit terrein zijn de zielen in gevaar. Daarom willen wij dat de 
priesters het tot hun plicht zullen rekenen zich zoveel mogelijk te wijden 
aan sociale wetenschap en sociale actie door studie, waarneming en 
arbeid" '.116 Ook in Nederland moesten vele priesters zich nog een weg 
zoeken in deze voor hen vreemde materie. Voor een groot deel hebben 
zij daarbij gesteund op de medewerking van reguliere priesters, de 
Credo-Pugno-Paters. Deze priesters waren echter geen adviseur. De 
adviseur had, zoals gezegd, ook een beslissende stem bij de selectie van 
de deelnemers. 

De reeds eerder geciteerde Joh. Zwanikken, die nauw met het Credo-
Pugno-werk verbonden is geweest, schrijft hierover: 'Het spreekt van
zelf dat zulke beginselen hoge eisen stelden aan de persoon en de 
instelling van de ervoor aangezochte mannen. Zij werden dan ook door 
het bestuur geselecteerd. De geestelijk adviseur van de werkliedenver
eniging respectievelijk geestelijk leider van het plaatselijk parochieel 
Credo-Pugno-werk had ten aanzien van het lidmaatschap het recht van 
veto'.117 

De leden van de Credo-Pugno-clubs moesten ook getraind worden in 
het bedrijven van actief apostolaat. 'Een belangrijk onderdeel van de 
activiteiten vormde het huisbezoek. ledere Credo-Pugno-man beloofde 
zeker tweemaal per week aan avondhuisbezoek te zullen besteden. Als 
concrete punten ter bespreking werden voorgesteld: Waarom ben je 
geen lid van de bond? Waarom lees je geen katholieke krant? Waarom 
ben je geen lid van de KRO? etc. Om praktische redenen, uit de ervaring 
opgedaan, gold de stelregel: nooit alléén op huisbezoek. De gemaakte 
huisbezoeken werden in statenlijsten opgetekend'.118 Uit de opsom
ming van deze activiteiten blijkt dat het werven voor een lidmaatschap 
van en ten gunste van katholieke organisaties beschouwd werd als een 
apostolische bezigheid! 

Heel nauw bij dit apostolaat sloot zich de activiteit aan van de Katho
lieke Actie. Sinds ± 1925 was in de katholieke kerk een nieuw aposto-
laatsmodel ingevoerd onder de naam van 'Katholieke Actie'. Onder 
aanmoediging en persoonlijke betrokkenheid van paus Pius XI was de 
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idee ontstaan van het rechtstreeks betrekken van leken bij de aposto-
laatszending van de kerkelijke hiërarchie. De Katholieke Actie was 
bedoeld als het officiële kerkelijke hiërarchisch lekenapostolaat. Maar 
was dit juist ook niet hetgeen de katholieke standsorganisalies hoog in 
het vaandel hadden geschreven? Zij deden toch al aan scholing, vor
ming en leidden op tot weerbare strijdbaarheid? Heel in het bijzonder 
waren juist de Credo-Pugno-clubs op deze doelstelling gericht. De grote 
ruchtbaarheid die aan het belang van de Katholieke Actie werd gege
ven, leidde dan ook tot lichte gevoelens van irritatie. Omdat het mede 
tot de taak van de geestelijke adviseurs werd gerekend om goede relaties 
op te bouwen met andere katholieke organisaties, zochten zij naar een 
juiste taakverdeling. 

Deze werd theoretisch gevonden door de Jezuïet Sebastiaan Tromp. In 
een inleiding over Godsdienst en Maatschappij op de 14e Sociale Stu
dieweek te Rolduc maakte hij het onderscheid tussen Katholieke Actie 
in enge zin en Katholieke Actie in brede zin.119 Onder de eerste ver
stond hij die apostolaatsactie, die door leken werd verricht in recht
streekse opdracht van de kerkelijke hiërarchie. Daarnaast zag hij een 
Katholieke Actie in brede zin, die niet in opdracht van de kerkelijke 
hiërarchie werd uitgevoerd, zij het wel met haar instemming. En dat was 
dan de positie van de katholieke arbeidersbeweging. Zij beoefent im
mers een apostolaat dat niet krachtens een strict mandaat van de kerk 
wordt uitgeoefend en niet wordt gedragen door de onmiddellijke ver-
antwoordelijheid van de hiërarchie. Het is een apostolaat van leken, dat 
door hen zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgeoe
fend, wel volgens de leer en de algemene leiding der kerk, maar niet in 
opdracht van de kerk. 

Voor haar godsdienstig-zedelijk werk kan de arbeidersbeweging een 
priester nodig hebben. 
De kerk heeft daarnaast volgens Tromp ook een taak in de sociale 
organisaties en deze oefent zij uit via het instituut van de geestelijke 
adviseurs. De geestelijke adviseurs hebben krachtens het communiqué 
van juni 1909 de taak te waken dat geen besluiten worden genomen in 
strijd met godsdienst en zeden en te zorgen voor de godsdienstige en 
zedelijke belangen van de vereniging en de leden. Daaruit volgt dat het 
bestuur met de geestelijk adviseur te zamen de verantwoordelijkheid 
draagt voor aangelegenheden van principiële aard, alsook voor het 
godsdienstig-zedelijk ontwikkelings- en vormingswerk, zowel voor de 
massa als voor de kernen. 
Dezelfde uiteenzetting vinden wij in het Correspondentieblad van Oc
tober 1947: 'Het bestuur is verantwoordelijk, omdat de organisatie met 
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instemming der kerkelijke overheid de godsdienstige belangen behar
tigt krachtens een bisschoppelijke taakomschrijving. Het bestuur wordt 
ter zijde gestaan door een geestelijken adviseur, die verantwoordelijk is 
voor de godsdienstige en zedelijke belangenbehartiging overeenkomstig 
de opdracht van het communiqué van 1909'.120 

Deze scherpslijperij werd blijkbaar nodig geacht om tot een werkzame 
verhouding te komen met een kerkelijke organisatie als de Katholieke 
Actie, die voor een groot deel hetzelfde doel beoogde. De Credo-Pug-
no-mannen waren geen gezondenen, zij waren geen ΚΑ-mannen, maar 
wel bijzonder actieve katholieken. Kenmerk van het hiërarchisch 
apostolaat van de KA was, dat de leden een zending ontvingen van de 
kerk, wat dat dan ook moge hebben betekend. Het ging er nu vooral om 
te voorkomen dat ofwel de Credo-Pugno ofwel de Katholieke Actie als 
overbodig zou worden beschouwd. 
Maar meer nog gold het de zorg dat het confessioneel karakter van de 
arbeidersbeweging niet zou worden geschaad. Want dat zou ook bete
kenen een terugdringen van het apostolaatskarakter van de arbeiders
beweging. Juist in dit apostolaatskarakter wordt de ziel gezien van de 
confessionele organisatie. 'Zou zij dit apostolaatskarakter missen, dan 
mist zij als confessionele organisatie haar fundering, dan mist zij de ziel; 
dat betekent het begin van het einde; trouwens dan heeft zij maar matig 
reden van bestaan'.121 Nauwelijks heeft de schrijver van deze woorden 
kunnen vermoeden dat deze eens bewaarheid zouden worden. 

In deze voorstelling van zaken bleef ook de positie van de geestelijk 
adviseur ongewijzigd. De verantwoordelijkheid bleef bij de confessio
nele organisatie waar de geestelijk adviseur een negatieve en een posi
tieve taak behoudt en niet afhankelijk wordt van de Katholieke Actie. 
Juist door de positie van de geestelijk adviseur is het moeilijk in te zien 
in welke mate het Credo-Pugno-werk zich onttrokken kon achten aan 
de rechtstreekse opdracht van de hiërarchie, waarvan ook de geestelijk 
adviseur een schakel was. De bedachte theoretische oplossing kon ove
rigens niet verhinderen dat in de praktijk van alledag en in de hitte van 
het enthousiasme de activiteiten van beide groeperingen wel eens kon
den botsen. In de reeds eerder geciteerde persoonlijke herinneringen 
van Joh. Zwanikken, schrijft deze in een verslag gelezen te hebben: 
'Hebben van deze week ruzie gehad met Katholieke Actie-mannen. Die 
gaven ons te verstaan (letterlijk) dat wij moesten oplazeren, want dat 
gezin hoorde niet bij ons en tenslotte zij, de ΚΑ-mannen hadden de 
zending en wij niet'. 

Als uitvloeisel van de katholieke sociale leer was men gekomen tot de 
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keuze voor Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie. Ook ten aanzien van 
de doorvoering van deze structuur werd aan de priesters een taak 
toebedacht. De PBO werd gezien als een hoogtepunt van democratische 
beleidsvoering. Men zag deze structuur ook als een model waarin hoge 
geestelijke en menselijke waarden tot hun recht konden komen. Aan de 
adviseurs werd door de hoofdaalmoezenier gevraagd voor de realisering 
zorg te dragen. 'Iedere democratie kan mislukken' waarschuwde K. 
Roncken, hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in Limburg.123 Pater 
Jacobs m.s.c, deskundig commentator van Quadragesimo Anno, ging 
nader op deze vraag in. 'Wat kunnen wij, geestelijke adviseurs van de 
KAB doen om straks de gewenste bezieling in het lichaam van de Pu
bliekrechtelijke Bedrijfs Organisatie te brengen? Als de mensen niet rijp 
zijn voor het dragen van de medeverantwoordelijkheid, wordt de PBO 
een mislukking. Uiterlijke structuur blijft een lichaam zonder ziel in
dien ze niet wordt "bezield" met "sociale rechtvaardigheid en sociale 
liefde" (Q.A.). Wat kunnen wij, geestelijke adviseurs van de KAB doen 
voor die bezieling? Als geestelijke adviseurs dragen wij rechtstreeks 
verantwoordelijkheid voor onze arbeiders. Daarom moeten wij op onze 
wijze meewerken om onze mensen bewust te maken van de grote bete
kenis, de belangrijkheid van de PBO. Dat wordt niet voldoende be
seft'.124 

Hoe hoog de PBO werd aangeslagen blijkt uit de verdere beschouwing 
van Jacobs. Het grote belang is, dat wanneer zij (de PBO) gelukt, recht
vaardigheid gewaarborgd zal zijn wat betreft loon- en arbeidsvoor
waarden en de waardering als mens. Het is de plicht en het belang van 
de adviseurs zich voor het slagen van de PBO in te zetten en in het 
geestesleven de gemeenschapsgedachte te ontwikkelen. De klassen
strijd-mentaliteit is nog allesbehalve verdwenen. Ook Poels heeft zich 
bezorgd getoond dat binnen de organen van de PBO de klassenstrijd 
toch zou worden binnengebracht. De PBO moet recht en vrede en nieuw 
onderling vertrouwen teweeg brengen. Het bedrijf wordt nu het bedrijf 
van de arbeider. En daarom rust op de arbeider de plicht zich de nodige 
eigenschappen tot dat mede-beheer eigen te maken: inzicht en kennis 
van de economische problemen. En dit verwijst weer naar de scholende 
taak. De geestelijk adviseur moet daarom de plaatselijke bestuurders 
overtuigen van de noodzaak en het belang daarvan. Voor het realiseren 
van de PBO zijn echter vooral morele eigenschappen noodzakelijk, na
melijk rechtvaardigheid en christelijke solidariteit. De invoering van de 
PBO zal de taak van de geestelijk adviseur niet geringer in omvang en 
zeker ook niet gemakkelijker maken. Het klimaat zal minder ongunstig 
zijn en de vruchtbaarheid van het arbeidersapostolaat vergroten.125 
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Nog bonter maakte P. Simeon het met de stelling dat de bedrijfsschap-
pen niet afhangen van de vrije willekeur van de mensen. 'Het bedrijfs-
schap streeft een doel na, dat noodzakelijk moet bereikt worden, zoals 
het doel van de staat en het huisgezin en gaat dus terug op de Steller van 
dit doel, God. Krachtens de wil van Hem, die hun de nastreving van dit 
doel oplegde, zijn ze verplicht deze organisatie te verwezenlijken'.126 

Ervaringen 

Het is van belang kennis te nemen van de wijze waarop de geestelijke 
adviseurs hun taak en positie hebben ervaren. Helaas stoten wij hier op 
het gemis aan een rijke memoire-literatuur, een verwoording van de 
praktijkervaring uit de dagelijkse zielzorg. In Nederland is dit genre 
praktisch onbekend in tegenstelling met Frankrijk, waar de Franse 
clergé zich veel meer met dit genre literatuur bezig hield. Heel de 
geschiedschrijving trouwens van de Katholieke Arbeidersbeweging in 
Nederland is aan de zuinige kant wanneer wij die vergelijken met de 
talrijke publicaties uit andere landen. Noch Schaepman, noch Ariëns of 
Poels hebben de tijd kunnen vinden zich uitgebreid met hun memoires 
bezig te houden.127 Gelukkig deden enkelen een poging. 

In het Correspondentieblad van november 1949 gaf pastoor J. Wester-
man een beschrijving en verslag van zijn bevindingen.128 

Westerman was pastoor te Martenshoek in Groningen. Hij is ons verder 
onbekend. Maar het moet een man geweest zijn met een filosofische en 
literaire inslag en belangstelling en een grote belezenheid in de Franse 
literatuur. Naar aanleiding van een adviseursbijeenkomst te Gronin
gen, waarop verschillende vragen werden gesteld over het functioneren 
van de geestelijk adviseur, geeft hij een beschrijving van zijn ziens- en 
ervaringswijze. 

Allereerst is hij van mening, gebaseerd op velerlei huisbezoek, dat het 
lidmaatschap van de principiële katholieke arbeidersbeweging voor de 
werkman van uitzonderlijk godsdienstige waarde is in pastoraal op
zicht. Hij baseert dit op een taxatie van de gevoelssfeer. Het leven zelf 
bewijst de doorslaande invloed van het lidmaatschap van een katholie
ke vakbond, waarvoor de arbeider en de arbeidersvrouw beiden aan
zienlijke financiële offers brengen, en die hen strijdbaar maakt op het 
werk en besef van verbondenheid brengt met de grote katholieke ar
beidersfamilie. 'De taak van de geestelijk adviseur', zo stelt hij verder, 
'moet terugkeren naar zijn bron: raadsman in spiritualibus naturae et 
gratiae. In de loop der jaren is het bronwater vertroebeld. Verscheidene 
adviseurs, wijd en zijd over het aartsbisdom arbeidende, oudere en 
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jongere, gevraagd naar hun opinie, zijn van oordeel de toestand en de 
verhoudingen in de momentele adviseursfunctie zijn niet gezond Hier 
dien je een manus van alles te zijn, daar organisator, feitelijk bestuurs
lid, spreker in twaalf ambachten met dertien ongelukken, een aflegger 
van de katholieke encyclopedie Zo vertelde een jonge kapelaan, dat hij 
zestien vakbladen en vaktijdschriften thuis gestuurd kreeg Hij kent ze 
natuurlijk alleen van buiten In een zielennjke parochie heb ik een 
collega gehad die adviseur heette van 26 vakbonden en deze kapelaan 
was daarbij, behalve veel ander direct zielzorgwerk, tevens een dicht
bevolkte numeneke huisbezoekwijk toegewezen' 

Dergelijke gevallen waren in het oneindige bijna te vermenigvuldigen 
Het komt hem dus voor dat de taak van de geestelijk adviseur deze 
concentrenng dient te krijgen hij zij de directeur m spintualibus natu
rae et gratiae binnen de omlijsting van het veremgingsdoel De schrijver 
is dan ook van mening dat het niet nodig is dat de adviseur alle verga
deringen bezoekt 'Incidenteel kan de adviseur vergaderingen bezoe
ken, wanneer hier de verbredingen van zijn kernarbeid ter sprake 
moeten of zullen komen en hij zijn pastorale, moraal-theologische 
functie binnen het verenigingsframe dient te vervullen In feite behoeft 
hij dus op vele vergaderingen met aanwezig te zijn' 

Op de vraag of er met te veel vergaderd wordt wijst hij op de matige 
belangstelling van de leden De belangstelling voor de arbeidersbewe
ging, zich uitend in locaal vergaderbezoek, blijkt bijna overal minimaal 
In de grotere plaatsen als Groningen en Leeuwarden is de opkomst het 
meest bedroevend Aandacht verdient zijn opmerking dat zijn eigen 
afdeling voor de helft thuis bleef, toen het verplichte lidmaatschap, door 
de bondsbepalmgen voorgeschreven, voor stands- en vakorganisatie 
consequent werd doorgevoerd Van de gebleven helft verschijnt zelden 
meer dan een kwart op de zuinig gehouden bijeenkomsten Hij voegt er 
aan toe dat deze constatering niet alleen voor het Noorden geldt 'Wijzig 
in dit noordelijk streekbeeld de locale namen en de andere gewesten van 
ons land zullen hun eigen spiegeling herkennen in deze schematische 
schets' De oorzaak ziet hij in het falen van de plaatselijke 'leiders' De 
vergadenngen zijn onverteerbaar geworden door saaiheid 

Op de vraag of hier een taak ligt voor de geestelijke adviseurs, ant
woordt hij bevestigend Zij, de adviseurs, dienen zich constant te ver
zetten tegen de misbruiken (als het te laat beginnen van de vergaderin
gen) 'En mogelijk door af en toe model een bijeenkomst te leiden, na 
onderling overleg, zo lang verscheidene voorzitters en bestuursleden 
met blijken geschoold in vergaderingstechniek' Bovendien is hij van 
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mening dat veel te veel tijd wordt gevraagd om al de organen van de KAB 
te lezen. Er is een niet aflatende papierenvloed, die voor een deel 
overbodig is. 'Er heerst chaos uit oververzadiging, die natuurnoodza
kelijk een opvallende belangstellingsverenging aankweekt'. 

Kennelijk is pastoor Westerman niet tevreden over de feitelijke gang 
van zaken, hoewel hij overtuigd is van de godsdienstige waarde van het 
lidmaatschap van de katholieke arbeidersorganisatie. Zijn eindoordeel 
luidt dat de taak van de geestelijk adviseur ongezond wordt overladen 
in de katholieke arbeidersbeweging. Anderzijds blijkt hij toch niet al te 
huiverig voor een directief optreden. Een nieuwe bezinning over de taak 
van de geestelijk adviseur in de katholieke arbeidersbeweging is volgens 
hem dringend gewenst. 

Een andere ervaringsbeschrijving is van de hand van Rector J. Does
burg. In de Memo-serie, uitgegeven door het Katholiek Documentatie 
Centrum te Nijmegen, heeft hij zijn beleving en ervaring neergelegd in 
een sprankelend en levendig getuigenis. Zelfwas hij vele jaren adviseur 
van een plaatselijke afdeling en bekleedde hij daarna de hoogste functie 
van Verbondsadviseur. Zijn activiteiten speelden zich afin het tijdperk 
1931-1971. Uit zijn tekst,129 die hij ons kort voor zijn dood als bijdrage 
tot deze studie ter beschikking stelde, komt ons een getrouw beeld 
tegemoet van de situatie waarin en de motieven waaruit de geestelijk 
adviseur werkzaam was. 

In dit verhaal worden zowel de negatieve als de positieve aspecten van 
het geestelijke adviseurschap belicht. Tot de negatieve behoort aller
eerst de constatering dat tot het vervullen van deze functie iedere vorm 
van opleiding ontbrak. Er werden wat sociologielessen gegeven vooral 
ter afwijzing van het Marxisme maar van een echte doorlichting van de 
maatschappelijke situatie en de arbeidersbeweging was geen sprake. 
Dat de dikwijls nog geheel groene en van niets wetende priester toch 
welkom was in de kring van de arbeiders berustte op de erkenning van 
de niet omstreden waarde van het priesterschap. Daar zag men tegen op 
en dat een priester zich bovendien wilde inlaten met de problemen en 
zorgen van de arbeiders werd als positief en weldadig ervaren. Nochtans 
had hij weinig zicht op de hoofdproblematiek, die tijdens de vergade
ringen op tafel kwam, de vragen over loon en arbeidsvoorwaarden. 
Maar zijn aanwezigheid versterkte de arbeiders in de overtuiging dat zij 
werkten voor een goede en Gode welgevallige zaak. Het 'woordje' dat 
door de geestelijk adviseur werd gesproken, werd ervaren als een 
priesterlijk woord, speciaal voor de arbeiders uitgesproken. In de spre
ker zagen zij ook een verdediger van de arbeiders in de belangrijke 
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clericale kring en in andere kringen waarmee 'hun' priester in aanraking 
kwam. 
Bovendien ontvingen de arbeiders van de priesters naast een godsdien
stige ook een culturele vorming. Behalve bidden leerde men ook 
schrijven. Heel wat sluimerende talenten werden door priesters ontdekt 
en aangemoedigd. 

Voorzover de politiek ter sprake kwam ging de voorkeur van de gees
telijk adviseur in de richting van de kerkelijk gewaardeerde R.K. 
Staatspartij of later KVP. De teneur van het spreken van de adviseur was 
doorgaand anti-socialistisch. Omdat het net van adviseurs over alle 
plaatselijke organisaties was uitgespannen, betekende deze stellingna-
me een niet te onderschatten politieke factor.130 

Kerkelijk gezien bevestigden en versterkten de geestelijke adviseurs de 
band met het z.g. katholieke denken van die dagen. Anderzijds vonden 
de geestelijke adviseurs in hun adviseursschap een leerschool over het 
leven. 
Via hun werk kwamen zij in contact met de gezinnen en de huiselijke 
omstandigheden en konden zij iets gaan meevoelen in de onheilspel
lende situatie van een steeds dreigende werkloosheid. In de crisisperio
de en ook in de oorlogsjaren waren de banden versterkt en ging men 
elkaar steeds meer als vrienden ervaren. Dit geldt overigens niet voor 
alle priesters. Bij een deel van hen bleef angst voor socialistische ten-
denzen overheersen en het begrip voor de billijkheid van de eisen van 
de werknemers blokkeren. 
Over het Correspondentieblad van de geestelijke adviseurs merkt 
Doesburg op dat het niet veel meer was dan een uiteenzetting van de 
sociale leer van de katholieke kerk, die hoe langer hoe onduidelijker en 
minder exact begon te worden. 
Over dit vervagingsproces handelt het volgende hoofdstuk. 
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VI. Veranderingen op verschillend niveau 

]. Kentering van het getij 

Het instituut van de geestelijk adviseur, een van de twee instrumenten 
waarin de relatie tussen kerk en katholieke vakbeweging tot uiting 
kwam, is tot 1960 als zodanig nooit ernstig omstreden geweest. Spora
disch werd een wat kritisch geluid vernomen, maar dat bleef een uit
zondering. Het ontzag en het respect voor de geestelijke leiding waren 
diep verankerd. Naar buiten waren de geestelijken op hun hoede het 
beeld op te roepen van een arbeidersbeweging die zou lopen 'aan 
Heerooms leiband', waarvoor Schaepman al had gewaarschuwd. On
verminderd echter de grote toewijding van vele priesters, hun vriend
schappelijke benadering, hun betrokkenheid met het wel en wee van de 
arbeidende stand, betekende het instituut van de geestelijke adviseurs 
een kerkelijke clericale machtsvorming in de katholieke sociale organi
saties. Deze machtsvorming werd bevorderd door het karakter van de 
standsorganisaties. Dit nadeel werd door een enkeling ook wel door
zien. 
Toen eens aan Pater Dr. Geräts m.s.c. werd gevraagd of hij wilde komen 
spreken over het onderwerp 'Naar de volledige emancipatie van de 
arbeidersstand' antwoordde hij: 'Ik zou willen aanvullen: "Naar de 
volledige emancipatie van de arbeiders uit de boeien van het cléricalis
me" '. Hij schrok zelf blijkbaar van wat hij noemde zijn ondeugende 
opmerking, die als insubordinatie zou kunnen worden aangemerkt en 
voegde er aan toe: 's.v.p. geheim houden'.131 

De standsorganisatie in discussie 

Wel stak al in dejaren vijftig de twijfel aan de juistheid van de organi
satievorm van de Katholieke Arbeidersbeweging wat betreft de opde
ling in stands- en vakorganisatie weer de kop op. De standsorganisatie 
was steeds het troetelkind van de hiërarchie en derhalve ook van de 
geestelijk adviseur geweest. In die conceptie lag immers de legitimatie 
van hun bemoeienis. Twijfel aan de standsorganisatie hield tegelijk een 
twijfel in aan de noodzaak of wenselijkheid van een geestelijk adviseur. 
Zijn lot was nauw verbonden met dat van de standsorganisatie. Het 
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wekte dan ook grote opschudding toen juist een priester publiekelijk 
constateerde: 'De standsorganisatie is verouderd'. In de Volkskrant, het 
eigen blad van de Katholieke Arbeidersbeweging, verscheen in 1953 
een uitvoerig artikel van de priester-socioloog J. Ponsioen, waarin hij 
concludeerde tot herziening van de organisatie. In dit artikel sprak 
Ponsioen zijn verwondering erover uit dat men zich niet eerder de vraag 
had gesteld of het katholieke organisatiewezen, met name de stands- en 
vakorganisatie, in de loop van hun bestaan zelf niet aan innerlijke 
verandering onderhevig was. Men kan, zo stelde hij vast, niet altijd 
blijven terugvallen op een zeven-en-dertig jaar oud bisschoppelijk 
communiqué, dat in 1916 de functies en verhoudingen tussen de arbei-
dersstands- en vakorganisaties bepaalde. Ponsioen vroeg zich af of het 
standsverschil door de organisaties niet kunstmatig in stand werd ge
houden, terwijl het feitelijk aftands en zinloos was geworden. Terwijl 
het begrip hogere en lagere stand nog een feodale inslag had, waren de 
standen nu groeperingen met eigen belangen. Van hoger en lager kon 
daarom geen sprake meer zijn. Bovendien constateerde hij dat de 
standsorganisaties het katholieke volk niet meer aanspraken. Met hun 
vormingswerk bereikten zij niet eens meer dan tien percent van hun 
leden. Door deze ontwikkeling waren de standsorganisaties min of meer 
in een impasse geraakt. 

Ponsioen was van mening dat het de voorkeur zou verdienen het accent 
te verleggen van de standsorganisaties naar de vakorganisaties. Wel zag 
hij de noodzaak in van het bestaan van apostolische kernen, maar dit 
zou ook binnen de vakorganisaties kunnen. Voor de cultuurvormende 
taak der standsorganisatie bestond steeds minder interesse. Ponsioen 
herinnerde eraan dat de standsorganisaties in Nederland gegroeid wa
ren uit de werkliedenorganisaties en vandaar door andere standen wa
ren overgenomen. Zij hadden aangesloten bij de behoefte tot vorming 
van werklieden, die systematisch dom waren gehouden. 'Zij heeft daar 
prachtig werk geleverd, waarvan nu kerk en volk rijke vruchten pluk
ken'.132 

Het artikel riep met name in de kringen van de geestelijke adviseurs veel 
weerstand op. Een van hen was de diocesane bondsadviseur en latere 
bisschop van het bisdom Den Bosch, rector W. Bekkers. Wij willen zien 
met welke argumenten hij Ponsioen bestreed. 
Tijdens de КАВ-studiedagen te Gemert op 7 augustus 1953 hield Bek
kers een rede waarin hij uitvoerig inging op het artikel van Ponsioen. Hij 
vond dat het grote aandacht verdiende.133 Bekkers was echter van 
mening dat ondanks de gesignaleerde verschuivingen 'er standen zullen 
blijven met standsfierheid en standsbewustzijn, misschien gelijk bij een 
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regenboog, niet scherp naar kleur afte bakenen maar in ieder geval een 
eigen kleur bezittend. En samen blijven de standen staan voor de grote 
opdracht van toen en nu: het christendom brengen in het maatschap
pelijk leven'. Het bisschoppelijk communiqué van 1916 zag hij als van 
actueel belang, 'nog maar amper aan het begin van uitvoering'. Als een 
KAB in de praktijk alleen een centrale van vakbonden zou zijn, zo vroeg 
hij zich af, ook al hadden zij allemaal apostolische en godsdienstige 
vorming op hun program, zou zij dan in feite niet worden een N W van 
katholieken? Als de katholieke standsorganisaties aan inhoud inboet
ten, uitgehold werden, op een zijspoor werden gezet en tenslotte niets 
meer zouden betekenen, dan volgt hieruit: 1. dat de menselijke per
soonlijkheid niet tot ontplooiing komt; 2. de materialistische geest een 
geweldige kans krijgt; 3. de kansen der kerk in het sociale leven geke
tend worden; 4. de mogelijkheid van samengaan der standen tot het 
vriespunt daalt. Letterlijk verzuchtte Bekkers: 'De Heer spare ons voor 
de materialistische opvatting van het leven, zoals die ligt in het NVV voor 
het sociale en in de Partij van de Arbeid voor het politieke'. Hoe ver 
lijken wij hier nog verwijderd van de latere bisschop W. Bekkers en van 
de ontwikkelingen in de zestiger jaren. 

Het ligt echter voor de hand dat juist door de geestelijke adviseurs legio 
bezwaren werden aangevoerd tegen een mogelijk verdwijnen van de 
standsorganisatie. Het zou voor kerkelijke functionarissen ook het ver
dwijnen betekenen van het instrument bij uitstek om hun zielzorgelijke 
en pastorale opdracht te kunnen vervullen. Vandaar dat al eerder op 
een bijeenkomst van adviseurs op 26 september 1951, 'de taak van de 
geestelijk adviseur in de huidige KAB' het officiële thema van bespreking 
was. 
De bedoeling was stelling te nemen tegen pogingen de taak van de 
priester in het sociale organisatieleven te verkleinen. Priesterhulp is 
gewenst en onontbeerlijk, zo stelden de eerwaarde heren vast. 'Want de 
verheffing van de arbeider is nog lang niet voltooid'. De vergadering 
registreert nog eens de veelomvattende taak van de geestelijk aviseur 
met de volgende punten: 
• steun geven aan het bestuur bij de godsdienstig-zedelijke vorming 

der leden 
• geestelijke opwekking uitspreken op ledenvergaderingen van 

standsorganisaties 
• interesse kweken voor de algemene, speciaal sociaal-economische 

ontwikkeling en culturele verheffing van de leden 
• als moderator van 'Credo-Pugno' zich belasten met de volle verant

woordelijkheid voor de vorming van de Credo-Pugno-mannen 
• aandacht schenken aan hechte eenheid van stands- en vakorganisa-

100 



tie, aan samenwerking met andere organisaties, aan de popularise
ring van de gemeenschapsgedachte (als PBO). 

Als argument voor het behoud van de standsorganisatie werd ook het 
belang van de gezinszielszorg gehanteerd. 'Daarom is een vrij nauwe 
binding met de eigen diocesane kerkelijke overheid dringend ge
wenst'.134 

Ook door pater Cassianus Hen ten o.f.m., adviseur van de werkgevers, 
was bij zijn afscheid de oude discussie opnieuw opgerakeld.135 Ook hij 
pleit voor een verlegging van het accent van de standsorganisatie naar 
de vakorganisaties. Vanuit het zuiden, vanouds bakermat en meest 
ontvankelijke voedingsbodem van de standsorganisatie, kwam het ver
weer tijdens de sociale studiedagen te Rolduc. Door hoofdaalmoezenier 
K. Roncken en zijn medewerker Dr. A. Geräts werden in een brochure 
'Stands- en vakorganisatie in de tegenwoordige tijd'136 de zwakke kan
ten van de vakorganisatie uiteengezet: 'Indien de behartiging van alle 
menselijke en algemene christelijke belangen van de mensen werd toe
vertrouwd aan de vakorganisatie, dan kunnen de vakorganisaties, die 
primair voor iets anders opgericht zijn, namelijk voor de ondernemings-
en bedrijfsbelangen van de leden, deze algemeen menselijke en chris
telijke belangen slechts beoordelen van haar eigen standpunt. In de 
praktijk wil dit zeggen: deze belangen worden verwaarloosd'. 

Ook de Maasbode137 mengt zich in de discussie. Het materiële spreekt 
de mensen gemakkelijker aan en de vakorganisaties kunnen in dit 
opzicht de meest in het oog lopende resultaten bereiken die ieder da
gelijks kan ervaren. Nu de eerste cultuurhonger gestild is en ook het 
apostolaatswerk door velen maar nauwelijks gewaardeerd wordt, rijzen 
er bezwaren tegen het primaat van de standsorganisatie, wellicht ook uit 
vrees dat dit een belemmering zal kunnen vormen voor het werk van de 
vakorganisatie. 'De vakorganisatie is niet geschikt voor de behartiging 
van de geestelijke belangen in het algemeen'. De geringe waardering is 
voor een belangrijk deel te verklaren uit onbekendheid die blijkbaar 
daaruit voortspruit, dat de leiders van de vakbeweging hun onmisken
bare invloed niet hebben gebruikt om de standsorganisatie te propage
ren. De Maasbode gaat dan nog een stap verder en poneert de moge
lijkheid dat de vakbeweging wel eens beter zou kunnen opgaan in de 
standsorganisatie. 
'Z.H. de Paus heeft er wel eens op gezinspeeld dat met de groei van de 
corporatieve ordening van het bedrijfsleven de oorspronkelijke taak van 
de vakorganisaties zou komen te vervallen'. Voorwaarde is wel dat de 
vakorganisatie bereid is haar strijdbaar karakter op te geven! 
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Enkele jaren later, op 15-11-1957, werd door de slructuur-commissie 
van de Bossche Diocesane Bond een rapport uitgebracht over de struc
tuur van de KAB. In deze commissie hadden zitting onder anderen de 
inmiddels pastoor geworden W. Bekkers en zijn latere opvolger pater 
Fidentius. Het rapport wees met name op de zielzorgelijke aspecten: 
'De activiteiten van de KAB als standsorganisatie zijn voor een belang
rijk deel, dankzij het werk op godsdienstig-zedelijk terrein, indirecte 
zielzorg. Deze zending en hulp in de zielzorg ontleent de KAB aan het 
kerkelijk gezag, in dit geval de bisschoppen, die allereerst verantwoor
delijk zijn voor de zielzorg'. 
Het rapport spreekt de vrees uit dat met opheffing van een autonome 
standsorganisatie het standsorganisatorische werk kwantitatief en kwa
litatief beduidend zou afnemen. Het gevaar dreigt, aldus het rapport, 
dat de leiders van de vakorganisatie het standenwerk als een zaak van 
secundair belang zouden behartigen daar vakbondsmensen licht in de 
bekoring vallen voor alles te streven naar een maximale concurrentie-
mogelijkheid met het NVV. Het blijft bijvoorbeeld iets kenmerkend, zo 
merkt het rapport op, voor de zwakke zijde van de vakorganisatie in dit 
opzicht, dat deze later en minder intens zich heeft geïnteresseerd voor 
het bedrijfsapostolaat dan de standsorganisaties, ofschoon dit aposto
laat ook en zelfs allereerst op hun terrein lag. De KAB als vakorganisatie 
heeft beslist een roeping van hoog gehalte, daar zij de christelijk-sociale 
gedachte in de ordening van het sociaal-economisch bedrijfsleven moet 
trachten te verwezenlijken. De standsorganisatie staat krachtens haar 
aard apostolischer gericht. 
Hoe de geestelijke adviseurs hun taak ook theologisch trachtten te 
onderbouwen en veilig te stellen, blijkt uit een lezing tijdens een stu
diedag op het seminarie Dijnselburg te Driebergen op 8 april 1953. De 
uiteenzetting van Dr. A. Olierook handelt over 'De adviseur en de 
sociale organisaties'. De gedachtenontwikkeling heeft het volgende 
verloop. 
De mens is beeld van God. Hij heeft een taak als kind van God en beeld 
van God. Hij is de vertegenwoordiger van God en van Christus in deze 
wereld. Maar het volwaardige antwoord biedt het priesterschap van 
Christus, waarin de priester deelt. De priester is de levende vertegen
woordiger, de plaatsvervanger van Christus. Hij staat in het concrete 
centrum van de kerk. 
De godsdienst omvat het hele heilsplan. Er wordt daarom een werkda-
digheid van de priester vereist, die niet alleen op het sacramenteel 
terrein ligt maar ook op het niet-sacramentele vlak, zoals prediking, 
sacramentalia en persoonlijk gesprek. Het persoonlijk contact steunt 
volledig op het priesterschap als sacrament. Het gaat om de mens als 
individu en de mens in zijn sociale geledingen. De aandacht van de 
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priester gaat allereerst uit naar de persoon en niet allereerst naar de 
organisatie. De tijd is gelukkig voorbij dat de priester tegelijk construc
teur, motor en controleur moest zijn van de organisatie. Op het gebied 
van de organisatie qua talis past niet meer dan wat het woord 'adviseur' 
aangeeft: een indien gewenst graag geboden advies en hulp en een 
bescheiden controle op leerstellig gebied. Onder de aardse werkelijkhe
den vallen ook de gemeenschappen, die op stand en vak zijn gebaseerd. 
De priester staat als vertegenwoordiger van Christus naast de mens in 
zijn sociale geledingen. Daarom is erin de organisatie een noodzakelijke 
plaats voor de priester. De priester heeft als alter Christus de eigen taak 
om de christen in zijn stand en vak in verbinding te brengen met het 
heilswerk van Christus. De practische zielzorgelijke onmisbaarheid gaat 
dus zeer ver, veel verder dan juridisch de positie van de adviseur in de 
verschillende verenigingen omschreven is en zelfs valt te omschrijven. 
Veel hiervan is een correctieve taak. De adviseur ontleent zijn belang
rijkheid voor een groot deel aan het feit dat er fouten gemaakt kunnen 
worden die de verantwoordelijkheid der kerk niet kan verdragen omdat 
ze Christus' bedoelingen objectief zouden kunnen weerstreven. Nuttig 
is een verantwoording op maatschappelijke motieven, waarom er on
derscheid is en moet zijn tussen stands- en vakorganisaties en wat hun 
algemeen-principiële bestaansgrond is.138 

De Katholieke Arbeiders Beweging pretendeerde de behartiging van 
alle belangen van haar leden. 'De KAB met haar geestelijke, juridische 
en economische adviseurs is het orgaan ter behartiging van de gods-
dienstig-zedelijke, culturele en sociaal-economische belangen van de 
katholieke arbeiders'. 
In deze opeenvolging is de prioriteit zowel van de geestelijk adviseur als 
van de godsdienstig-zedelijke doelstellingen duidelijk vastgelegd. Het 
KAB-lidmaatschap was in de ogen van de adviseur nog altijd een ge
loofsdaad. Twijfel aan de noodzaak van deze organisatievorm kwam 
gevaarlijk dicht in de buurt van twijfel of minstens onverschilligheid 
voor het geloof zelf. De geestelijk adviseur en de standsorganisatie zijn 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Men had kennelijk nog niet in de 
gaten dat er met het geloof zelf ook iets aan de hand was. Alle vrome 
beschouwingen en wensen van de geestelijke adviseurs waren toch niet 
in staat het getij te doen keren. 

Het Mandement van 1954 

Evenmin is hiertoe in staat gebleken het in 1954 verschenen Mande
ment van de Nederlandse bisschoppen, een bijna vertwijfelde poging 
alsnog de ontwikkeling in door hen gewenste banen te houden.139 Zij 
grepen naar het oude beproefde middel van een Mandement, waarme-
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de zij orde op zaken wilden stellen Het Mandement had tevens de 
pastorale bedoeling aan alle onzekerheid en twijfel een einde te maken 
Maar het was ook een verdediging van de standsorganisatie en de 
daaraan verwante figuur van de geestelijk adviseur Daar een algehele 
weergave buiten het kader van ons betoog valt, beperken wij ons tot de 
passages die het thema van deze studie raken 
Het Mandement begint met een beroep op volgzaamheid 'ook in zaken 
van praktisch beleid, waarin Wij als uw door God gestelde Herders 
leiding moeten geven' (nr 1) Er is geen scheiding tussen godsdienst en 
leven Het geloof is de grondslag van christelijk leven en werken, ook op 
maatschappelijk gebied Ook het openbaar leven moet gekerstend 
worden Ook van het openbare leven is Christus verlosser en koning 
Kerk en Staat hebben een eigen autonomie, maar beide levensgebieden 
zijn met te scheiden Een ieder heeft de taak om mee te werken aan de 
opbouw van een christelijke maatschappij Daarom moeten katholieke 
organisaties aanwezig zijn overal waar de levensbelangen op het spel 
staan 

Het Mandement citeert Pius XII 'Ook het organiseren behoort tot het 
apostolaat van de kerk Van de eerste tijden van haar geschiedenis af 
hebben de gelovigen zich dan ook, met het goedvinden van hun Bis
schoppen, verbonden in bijzondere verenigingen, die betrekking heb
ben op de meest verscheidene uitingen van het leven En de heilige Stoel 
heeft nooit opgehouden ze goed te keuren en te prijzen' (nr 10) 
Het Mandement vervolgt 'Op initiatief van vooruitziende en apostoli
sche leken, daarbij gesteund en geleid door priesters, zijn onder volle 
goedkeuring van de Bisschoppen verenigingen tot stand gekomen om 
de meest bedreigde klassen tot hogere welstand te brengen en ze tevens 
te vrijwaren van de grote gevaren, die dreigden van de kant van de 
neutrale of onchristelijke verenigingen'(nr 11) Door de sociale leer van 
de kerk is de organische opbouw van de maatschappij steeds gepropa
geerd 

Als een gelukkige factor wijzen de bisschoppen op de verhouding tussen 
priester en leek 'De goede zaak kan alleen gediend worden als beiden 
elkaar vinden en als de verhoudingen blijven binnen de door God 
gestelde orde Wij menen dat deze in onze katholieke verenigingen, 
waar de priester "adviseur" heet, maar feitelijk de vriend en de bezieler 
is van de lekenleiding, een harmonische oplossing heeft gevonden' (nr 
17) Op de leken wordt een beroep gedaan 'de geheel eigen functie en de 
waardigheid van de priester nu met des te meer geloof en eerbied te 
erkennen en te aanvaarden' (nr 17) Dit alles onder leiding van de 
Bisschoppen' Want 'God heeft aan de Bisschoppen een bijzondere 
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bijstand beloofd' (nr. 18). (Het zijn geluiden die ook in onze tijd nog niet 
geheel zijn verstomd, G.W.). 'Onze priesters wijzen Wij er op, dat hun 
activiteit moet worden afgestemd op de nieuwe tijd. Het is veelal niet 
meer nodig, dat zij hun kracht besteden om de organisatie mee op te 
bouwen. Thans is het de tijd, dat zij met volle priesterlijke toewijding 
moeten trachten de leden te maken tot moderne christenen en aposte
len. Het is een echt priesterlijk werk' (nr. 27). 

Door de formulering dat het veelal niet meer nodig is dat priesters hun 
kracht besteden om de organisatie mee op te bouwen, onderschrijven de 
bisschoppen dat de taak van de priesters tot dan toe ook in organisatie 
en opbouw had gelegen. De bisschoppen hebben oog voor andere 
gevaren waaronder met name het gevaar van politieke verdeeldheid en 
liberalisering van zeden. Vandaar dat het Mandement ook een afwij
zing inhield van onchristelijke stromingen als het Liberalisme (nr. 44), 
het Humanisme (nr. 45 en 46), de Bond voor Sexuele Hervorming (nr. 
47 en 48), het N W en socialistische verenigingen (nr. 49 en 50), Com
munisme en Eenheidsvakbeweging (nr. 51) en een grote reserve ten 
aanzien van de Partij van de Arbeid uitsprak (nr. 52). 

De kentering zet door 

De invloed van het Mandement is uiterst gering geweest. Het heeft wel 
gewerkt als een soort katalysator waardoor aan de oppervlakte kwam 
wat binnenskamers alleen nog maar voorzichtig gemompeld kon wor
den. De vraag namelijk of heel de opstelling van het Episcopaat ten 
aanzien van de sociale vraagstukken niet aan herziening toe was, of de 
ideologie van waaruit de positie van de kerk werd vastgelegd, nog langer 
houdbaar was in het veranderd geestelijk en sociaal klimaat. Manning 
aarzelt dan ook niet het Mandement te bestempelen als een ouderwetse 
poging tot synthese van een georganiseerd en gedecreteerd katholicis
me.140 Het is een geestelijk adviseur, kapelaan C. Schoonderwoerd, die 
op een vergadering van de middenstandsorganisatie te Haarlem — want 
ook op andere organisaties dan die van de arbeiders was het Mande
ment gericht —, het Mandement qualificeerde: 'Dit is dictatuur, maar 
gebaseerd op Gods gezag.141 De opzet van de katholieke organisaties en 
de legitimatie daarvan is moeilijk kernachtiger samen te vatten. 

De pogingen om het getij te keren, zijn niet gelukt. De geschiedenis van 
het Mandement is overbekend. Het heeft weinig praktische uitwerking 
gehad. Hoogstens heeft het Mandement het proces van algehele eman
cipatie wat vertraagd. De Katholieke Arbeiders Beweging reageerde vrij 
laconiek maar wees de aangeboden steun niet helemaal af. Toch was die 
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van korte duur Tien jaar later werd de verbodsbepaling lid te zijn van 
het Nvv ingetrokken De rest werd onhoorbaar ingeslikt142 Rogier 
merkt hierbij op 'Herderlijke brieven zijn nooit te verstaan als "laatste 
woorden", maar zelden zal een bisschoppelijke leidraad voor het 
openbare leven zo spoedig door de evoluties van de tijd achterhaald en 
— om zo te zeggen — weggespoeld zijn als het Mandement van 1954 Al 
verouderd bij zijn verschijnen, bleek het spoedig zozeer achterhaald, 
dat het episcopaat ermee inzat en — al te zeldzaam verschijnsel in het 
kerkelijk leven — in 1965 het voornaamste deel van de inhoud officieel 
introk'143 

De uitgave van het vijfdelig standaardwerk 'Welvaart, welzijn en geluk', 
dat bedoeld was als een uitvoerige ondersteuning en uitbouw van de 
katholieke sociale leer, bleef slecht verkocht en praktisch ongelezen 
Het oefende geen werkelijke invloed meer uit op de opinievorming 
onder de katholieken 

Commissie-Beaufort 

Uiteraard was het proces van vervreemding voor de bisschoppen niet 
volledig verborgen gebleven In 1950 hadden zij besloten tot oprichting 
van de zogenaamde Commissie-Beaufort, een werkgroep die onder 
leiding van Pater Beaufort, de structuur van het sociale verenigingsle
ven, speciaal wat betreft de bednjfsbondorganisatie, nader moest be
kijken en overeenkomstig advies uitbrengen aan hel Episcopaat 
Merkwaardig genoeg is deze commissie nooit tot een officieel slotcom
muniqué gekomen Ze kwam niet verder dan enkele ontwerp-conclu-
sies Blijkbaar waren de werkzaamheden achterhaald door de snelle 
veranderingen in de katholieke samenleving De bevindingen van de 
Commissie-Beaufort hebben er indirect wel toe geleid dat de bisschop
pen hun onvoorwaardelijke vasthouden aan de standsorganisatie gin
gen prijsgeven 

Naarmate de vakorganisaties de behoefte voelden om zelfstandiger te 
gaan opereren, groeide ook de twijfel aan de juistheid van de opdeling 
in vak- en standsorganisatie De spanningen hepen zo hoog op dat de 
bisschoppen in I960 het historisch besluit namen om toe te staan dat de 
KAB zou gaan onderzoeken of een andere organisatievorm de voorkeur 
verdiende Met deze goedkeuring gaven de bisschoppen het groene licht 
voor de mogelijkheid van een ingrijpende structuurwijziging H 4 

Deze beslissing leidde er toe dat in 1964 de diocesane bonden werden 
opgeheven Het werk van de standsorganisatics ging onder de naam van 
'algemeen werk' ressorteren onder de vakorganisaties De KAB ontwik
kelde zich tot het NKV, het Nederlands Katholiek Vakverbond 
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Standsorganisatie opgeheven 

Wij noemden dit een historische beslissing omdat hierdoor heel het 
latere proces van de federatie en fusievorming mogelijk was geworden. 
De Katholieke Arbeiders Beweging had hiermede afstand genomen van 
twee elementen die haar geschiedenis in hoge mate bepaald hadden: de 
prioriteit van het standsorganisatorische werk en, hoewel dit pas later 
zou blijken, de directe bemoeienis van de geestelijke adviseurs. Het mag 
echter betwijfeld worden of de bisschoppen dit ook hebben doorzien. 
Wel begrepen zij dat de veranderingen ook de positie van de geestelijk 
adviseur in gedrang zouden brengen. 
Het geestelijk adviseurschap steunde immers als voornaamste pijler op 
de standsorganisatie. 

In verband hiermee publiceerden de bisschoppen in 1964, het jaar van 
de omwenteling, een document over de taak van de Geestelijk Advi
seur.145 De aanleiding van dit schrijven vormden de discussies die over 
de geestelijk adviseur waren ontstaan. Die taak werd vaak te negatief 
gezien: als een waken tegen dwalingen en het kunnen hanteren van het 
veto-recht. Dit is zelden voorgekomen, aldus de bisschoppen. Maar de 
taak dient allereerst positief te worden gezien en valt ten nauwste samen 
met de doelstelling van de katholieke organisatie zelf. Over de eigen 
doelstelling van de katholieke kerk wordt nu niet gesproken. Ook niet 
over Christus, als Koning van het openbare leven, noch over kerstening 
van de maatschappij tot een christelijke. Aan de profane taak tot op
bouw van de samenleving, zo wordt algemeen gesteld, zit ook de taak 
vast om christelijke idealen en katholieke waarden te realiseren. Welke 
die waarden precies zijn, wordt in het midden gelaten. 

Namens de bisschoppen, aldus het schrijven, zijn de geestelijke advi
seurs aanwezig om de organisaties te begeleiden, te stuwen en te helpen 
bij de realisering. De geestelijk adviseur is de contactpersoon, de rech
terhand van het bestuur. Hij is bevorderaar van het gesprek tussen kerk 
en wereld. Hij geeft zijn bijdrage vanuil het geestelijk ambt zowel op 
sociaal-economisch gebied als op het gebied van de vorming. Daarom 
wordt opnieuw bepaald dat het bestuur terzijde wordt gestaan door de 
geestelijk adviseur. Deze wordt benoemd door de bisschop, zij het in 
overleg met de besturen. Zijn taak is het contactman te zijn met de 
hiërarchie en met de hiërarchie samen te werken. Hij verleent mede
werking aan de doeleinden van de vereniging 'vanwege het geestelijk 
ambt'. 
Een plaatselijk adviseur is niet meer per se nodig, tenzij dit wordt 
gewenst. Hij kan door de daar aanwezige overheid, deken of pastoor, 
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worden aangewezen Tot zijn taak behoort ook de samenwerking te 
bevorderen tussen de organisatie en de plaatselijke geestelijkheid De 
naam 'geestelijk adviseur' blijft gehandhaafd, ondanks de bezwaren dat 
hij soms als te negatief wordt verstaan Uit bovenvermeld schrijven 
blijkt dat de bisschoppen wel enige wijzigingen aanbrengen, maar er 
nog met aan denken hun relatie met de sociale organisaties via de 
priesters prijs te geven Wel lijkt de relatie nu anders gefundeerd te 
worden dan in 1954 

Onrust en bezinning bij de geestelijke adviseurs 

De grote ommezwaai van de bisschoppen inzake het prijsgeven van de 
prioriteit van de standsorganisaties had ook bij vele geestelijke advi
seurs onrust en bevreemding te weeg gebracht Met verbijstering had
den zij geconstateerd dat een van de ondertekenaars van de bisschop
pelijke goedkeuring om de positie van de standsorganisaties opnieuw te 
bezien, de jonge bisschop Bekkers was, die voorheen zich steeds zo 
uitbundig over de standsorganisaties had uitgelaten Erg gerust over 
hun positie waren ze niet Men voelde zich echt verraden en met name 
in het Bossche diocees, waar men wist dat Bekkers de brief had laten 
maken door zijn adviseur Dr J Loeff De verhouding tussen Bekkers en 
de Katholieke Arbeiders Beweging is sindsdien nooit meer helemaal 
goed geworden 

Enkele jaren eerder, m 1962, had Pater Fidentius van bisschop Bekkers 
via de Vicaris-Generaal L Rooyackers, de opdracht gekregen te trach
ten 'een principiële fundamentele formulering op te stellen over de 
positie en de taak van de priesters in de organiaties' Het ging toen nog 
om de KAB, maar de veranderingen hingen al in de lucht Bij de Vica
ris-Generaal is op dat moment nog geen twijfel te bekennen 'Vanzelf
sprekend moeten de priesters het werk van de KAB aanvaarden als een 
groot goed voor de arbeiders en als een bestaande realiteit, waarbij de 
Kerk aanwezig moet zijn om door het inbrengen van de boodschap van 
het Evangelie het werk van de KAB te begeleiden De Kerk moet hier 
aanwezig zijn in de priester en de leken De priester is daar een teken 
van de zorg van de Kerk voor het werk van de KAB die met zijn inbreng 
van het Evangelie het werk van de KAB in al zijn geledingen zal bege
leiden' XAb 

Op de Centrale Raadsvergadering, het wetgevende orgaan van de dio-
tesane bond, 26 september 1964, te Eindhoven vindt een bespreking 
plaats over de vraag 'Wat gebeurt er met de adviseur0' Spreker is Pater 
Fidentius, inmiddels Bekkers als Bondsadviseur opgevolgd Met vol-
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doening constateert hij dat een groot aantal priesters steeds heeft mee
gewerkt aan de bereiking der doeleinden der organisatie. 'Zeven 
bondsadviseurs hebben, ieder op eigen wijze, in de loop van ruim zestig 
jaar, het diocesaan bestuur geestelijk begeleid. Vijf bondsaalmoezeniers 
zijn achtereenvolgens dag in dag uil in touw geweest voor de beweging. 
Het aantal kring-aalmoezeniers dat in de Bond werkzaam was, loopt in 
de tientallen, dat van de afdelingsadviseurs in de honderden. En be
treffende de priesters, die los werk hebben verricht op ontwikkelingsa
vonden, in lessen, kernen en cursussen is nauwelijks een statistiek te 
maken. Conclusie: de Kerk is via haar ambtsdragers steeds in de Bond 
aanwezig geweest. Nu gaat de Bond verdwijnen. Er komen plaatselijke 
centrales van de vakbeweging, er komen districten voor de coaching van 
het algemene werk en er komt voor datzelfde werk een landelijk cen
trum bij het nationale NKV. Zal er voor de priester in dit nieuwe appa
raat nog een plaatsje overblijven of wordt dit apparaat van top tot teen 
gelaiciseerd? (sic!) In diverse formuleringen hebben wij deze vraag 
reeds meer dan eens beluisterd, tot in het Bondsbestuur toe: 'Wat 
gebeurt er met de adviseur9' 
Het is volgens de spreker niet moeilijk er een antwoord op te geven. 'Het 
ligt in de bedoeling de priester als Geestelijk Adviseur te handhaven op 
alle niveaus van de beweging. Er is zelfs niet maar een zweem van twijfel 
geopperd. Voor de leiders van het nieuwe NKV is klaarblijkelijk de 
figuur van de geestelijk adviseur evident en vanzelfsprekend, misschien 
méér evident en méér vanzelfsprekend dan voor bepaalde priesters, die 
zich soms ook in dit opzicht onnodig laten beïnvloeden door allerlei 
zogenaamde progressieve maar daarom nog niet altijd rijpe publicaties. 
De samenwerking tussen priester en leek binnen de katholieke arbei
dersbeweging is ook vandaag de dag beslist geen probleem. Het gaat om 
een dienende functie. Het is een bron van intense voldoening het kader 
vanuit het geestelijk ambt te mogen bijstaan en adviseren. Het is een bij 
uitstek pastorale functie'. 
De spreker gaat vervolgens in op de theorie van het geëngageerd zijn 
van de kerk in de wereld. 'De kerk heeft een taak in de wereld, de kerk 
moet vanuit haar christelijke inspiratie meewerken aan de humanise
ring van de wereld. De katholieke sociale organisaties willen hun bij
drage geven aan de humanisering, aan de vermenselijking van de we
reld en zij bedoelen expresselijk zich te laten leiden door de inspiratie 
van het evangelie. En zou dan in zulk een beweging juist nu geen pracht 
taak zijn weggelegd voor de priester"' Is het niet juist zijn opdracht om 
vanuit het ambt de sociale doctrine van de Kerk te verkondigen, te 
interpreteren, mede te oordelen over de al-of-niet-geschiktheid van de 
middelen, welke de organisatie beraamt om haar doeleinden te verwe
zenlijken9' Het gaat, volgens de spreker, nu om de humanisering, maar 
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dan vanuit christelijke inspiratie. Volgens de katholieke visie is deze 
hele humanisering onlosmakelijk verbonden met of is eigenlijk een 
aspect van de groei van het volk Gods naar de voltooiing. Heel het 
werken van ons, christenen, aan de wereld, is wat men noemt eschato
logisch gericht. Dit is dan een vorm van zielzorg in ruimere zin. 
Bovendien is er nog altijd het godsdienstig-zedelijk werk, zielzorg in 
stridere zin. Vervolgens is er de priester als vriend, die steeds beschik
baar wil zijn met zijn gedegen wetenschappelijke vorming. Hij bekijkt 
alle zaken vanuit de hoek van zijn deskundigheid en vooral van zijn 
priesterlijk charisma. 'Ik ben er zeker van', zo besluit de spreker, 'dat 
deze fundamentele verhouding tussen priester en leek ook in het nieuwe 
NKV onverkort en ongerept kan voortbestaan. De priester en de leek, de 
Kerk en de wereld kunnen er wel bij varen'.147 

Hoe weinig kon de enthousiaste en toegewijde spreker vermoeden dat 
binnen enkele jaren het door hem zo hoog geprezen instituut van de 
geestelijke adviseurs praktisch zou zijn verdwenen. Wel geeft zijn be
toog enkele verschuivingen en nieuwe openingen te zien. Het pro
gramma van kerstening van de wereld is nu vervangen door de huma
nisering van de wereld. 

De sfeer van Gaudium et Spes is al voelbaar. Deze humanisering moet 
zich laten leiden door de inspiratie vanuit het evangelie. Zij is eschato
logisch gericht. Kennelijk wordt gezocht naar een nieuwe fundering 
voor de taak van de priester. In deze gedachtengang wordt uitgegaan 
van de verantwoordelijkheid en zorg die de kerk draagt ten aanzien van 
een katholieke organisatie. Zij wil de organisatie begeleiden en doet dit 
via haar priesters. 
Fidentius vult die aanwezigheid in met een duidelijke taak: zorgen voor 
de christelijke inspiratie bij de humanisering van de wereld. Dit bete
kent een belangrijke stap vooruit in de visie op de taak van de katho
lieke vakbeweging en van de daaraan verbonden priesters. Het is niet 
meer allereerst de kerstening van de wereld, hoewel de kersteningsge-
dachte nog niet helemaal wordt opgegeven, maar meer het scheppen 
van de voorwaarden waarin op christelijke wijze geleefd kan worden. Of 
hierbij de priesters onmiddellijk in de organisatie zelf dienden te wor
den ingeschakeld is een vraag die in de komende jaren beantwoord zou 
worden. De rhetorische vraag of het nieuwe apparaat van top tot teen 
gelaiciseerd zou worden, zou binnen enkele jaren een bevestigend ant
woord krijgen. 
Ook in Limburg gaf het schrijven van de bisschoppen en de nieuw 
ontstane situatie aanleiding tot bezinning onder de geestelijke advi
seurs. Op 22 februari 1967 kwam een uitvoerige beschouwing van de 

110 



hand van F. Sampers, hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in Lim
burg.148 Hij zoekt naar een interpretatie van de nieuwe formulering: 
'De medewerking vanwege het geestelijk ambt aan de verwezenlijking 
van de eigen doeleinden van de organisatie'. In hun brief gaan de 
bisschoppen uit van de doelstelling van de katholieke organisaties, 
welke wordt omschreven als het leveren van een bijdrage aan de op
bouw van de samenleving. Deze taak wordt gekarakteriseerd als een in 
zich profane taak. Daaraan wordt evenwel toegevoegd dat de betrokken 
verenigingen als katholieke organisaties bij die opbouw en in die sa
menleving ook christelijke idealen en katholieke waarden willen reali
seren. De eerstverantwoordelijken voor deze taakvervulling zijn de or
ganisaties zelf en hun eigen bestuursorganen. Niettemin kan vanuit dit 
punt een duidelijk verband worden gelegd met de geestelijk adviseur. 
Deze wordt gezien als de vertegenwoordiger van de bisschop die het 
aangeduide werk van de organisaties kan begeleiden, stuwen en mee
helpen bij de realisering ervan. In deze visie moet de geestelijk adviseur 
worden gezien als de contactpersoon met de bisschop(pen), als de 
rechterhand van het bestuur in zaken die het katholieke karakter van de 
organisaties raken en als bevorderaar van het gesprek tussen kerk en 
wereld, zoals dat in het kader van de katholieke sociale organisaties op 
het door deze bestreken terrein tot stand komt. Samenvattend wordt de 
taak van de geestelijk adviseur gekarakteriseerd als de belichaming van 
de bijdrage die het geestelijk ambt geeft en moet geven aan de katho
lieke organisaties in haar eigen werkzaamheden. Op deze conceptie is 
dan ook volgens Sampers de in de bisschoppelijke brief gesuggereerde 
statutaire taakomschrijving van de geestelijk adviseur geënt. 

Hij verwijst naar de taakanalyse die naar aanleiding van het bisschop
pelijk schrijven binnen het NKV tot stand is gekomen. Daarin wordt in 
eigen bewoordingen een interpretatie gegeven van 'de medewerking 
vanwege het geestelijk ambt aan de verwezenlijking van de eigen doe
leinden van de organisatie'. Dit geschiedt in de volgende tekst: 'De 
doeleinden zijn van binnenwereldlijke aard. Zij houden steeds verband 
met de humanisering van de wereld, een humanisering waarbij katho
lieken zich laten leiden door de inspiratie van het Evangelie, zoals deze 
in de levende prediking van de kerk tot uitdrukking komt. Deze hu
manisering is volgens de katholieke visie een wezenlijk aspect van de 
groei van hel volk Gods naar de voltooiing. Daarom is de medewerking 
van de geestelijk adviseur vanuit het geestelijk ambt aan deze humani
sering, als uiteindelijk doel van de organisatie, werkelijk zielzorg. De 
priester is in de organisatie aanwezig als teken van het geëngageerd zijn 
der Kerk in de wereld, bij het NKV speciaal de wereld van de arbeid'.149 
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In de verdere uitwerking legt deze nota van het NKV vooral de nadruk op 
de persoonlijke betrokkenheid met de mensen. Daar ligt vooral de taak 
van de geestelijk adviseur en niet direct bij het beleid. In vriendschap
pelijk beraad zal hij meedenken en meezoeken naar de middelen, 
waarmee de doeleinden van de organisatie bereikt kunnen worden, 
inspirerend en bemoedigend achter en naast de mensen slaand. Vooral 
het persoonlijk contact krijgt een sterke benadrukking. Bij de verdere 
taakinvulling treffen wij onder punt acht deze concretisering aan: 'Als 
contactpersoon tussen organisatie en kerkelijke hiërarchie is het tevens 
zijn taak de kerkelijke overheid en collega's in het ambt te informeren 
over hetgeen in de organisaties leeft en daarvoor begrip bij te brengen'. 
Ook dit laatste bleek nog steeds geen overbodigheid. 

2. Veranderingen in de katholieke kerk 

De opkomende twijfels aan de functie en de positie van de geestelijk 
adviseur stonden niet geïsoleerd van een veel groter en diep ingrijpend 
proces dat zich aan het voltrekken was. Het proces dat in de zestiger 
jaren naar buiten trad, wordt doorgaans aangeduid als het proces van de 
snel en overrompelend om zich heen grijpende secularisatie. De wereld 
en de wereldse mens wordt zich zijn autonomie en zelfstandigheid 
bewust. De emancipatie lijkt zijn voltooiing te naderen. Er ontstaat een 
nieuw en ander levensgevoel, hetwelk H. Fortmann de vraag deed 
stellen: 'Wat is er met de mens gebeurd9'150 Schillebeeckx spreekt van 
de grote cultuuromslag. Vrijmoedige en in de reële werkelijkheid 
staande priesters zijn er vaak de eerste vertolkers en woordvoerders van. 
Het tijdschrift G3, aanvankelijk opgezet als communicatie-orgaan ten 
dienste van de kernvorming in het leger, een soort militiaire 'Credo-
Pugno-Club', had dit imago al enige tijd laten schieten en concentreerde 
zich rond de vraag in hoeverre kerkelijkheid en werkelijkheid nog iets 
met elkaar te maken hadden. De constatering dat zij elkaar veelal niet 
raakten, wekte grote beroering. Het had een invloed die veel verder 
strekte dan het wereldje van de jonge militairen. De publicaties werden 
niet steeds door een ieder in dank afgenomen. In hel bijzonder voelden 
officials in de kerk hun tot dan toe vrijwel nooit weersproken gezag in de 
verdrukking komen. En niet altijd zonder reden. 

De zestiger jaren waren kerkelijk gezien ingezet met het verrassend 
optreden van Paus Johannes XXIII en het door hem bijeengeroepen 
Vaticaans Concilie. Op vaderlandse bodem gaf dit gebeuren de stoot tot 
het houden van het Nederlands Pastoraal Concilie, waarin gepoogd 
werd de uitgangspunten van het Vaticaans Concilie door te trekken 
naar de situatie in eigen land. De statements van dit pastoraal concilie 
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hebben eveneens niet nagelaten ontsteltenis en onrust teweeg te bren
gen onder die katholieken en priesters, voor wie de historisch gegroeide 
vormen en belevingswijzen van het katholieke geloof tot het onveran
derlijk depositum behoorden van de katholieke geloofsleer Zij waren 
ook slecht op veranderingen voorbereid Toch lijkt het moeilijk vol te 
houden te veronderstellen dat deze veranderingen plotseling uit de 
lucht kwamen vallen In persoonlijk beleefde momenten van twijfel aan 
gangbare katholieke praktijken en opvattingen moet het verlangen naar 
een andere wijze van katholieke geloofsbeleving bij vele gelovigen ge
groeid en ontwikkeld zijn 
In die jaren heeft zich ook een ingrijpende verandering voltrokken 
binnen het godsdienstig denken van de katholieke arbeiders 

Formeel heeft de vakbeweging aan het beraad van het Pastoraal Con
cilie met meegedaan 
Tijdens de voorbereiding hebben de katholieke organisaties nog even 
meegespeeld Afgevaardigden vergaderden o 1 ν Theo Loerakker en Ρ 
Fidentius als secretaris, beiden uit het NKV De secretaris was ook 
opgenomen in het officiële secretariaat en woonde de eerste drie zittin
gen bij maar had geen stemrecht en nauwelijks kans om iets in te 
brengen Gefrustreerd bleef hij de volgende plenaire vergaderingen 
weg 
De arbeiders, zo constateert hij, waren op het Pastoraal Concilie nau
welijks te vinden In de vertegenwoordigingen vanuit de bisdommen 
zag men hen met staan Hetzelfde geldt overigens voor de vertegen
woordigers van boeren en werkgevers De kritiek dat het Pastoraal 
Concilie vooral beheerst werd door een nieuwe elite, de 'medialen', lijkt 
niet van iedere grond ontbloot Het Pastoraal Concilie is langs de ar
beidersgroepering heengegaan hetgeen niet betekent dat de arbeiders-
wereld ongevoelig of afkerig was voor de ontwikkelingen die voort
vloeiden uit het aggiornamento van het Tweede Vaticaans Concilie 

Veranderingen m pauselijke sociale opvattingen 

Van grote betekenis is ook geweest dat er in deze jaren verschuivingen 
plaatsvonden in de pauselijke opvattingen inzake het maatschappelijke 
leven 
Tot het einde van de tweede wereldoorlog had de invloed van de sociale 
leer zich niet veel verder uitgestrekt dan tot de kringen van de vrome 
katholieken de maatschappij was opgedeeld in los van elkaar levende 
'werelden' socialisme, R К kerk etc De door de pausen ontworpen en 
gestimuleerde katholieke instituties dienden ter verbetering van de 
maatschappij binnen de katholieke wereld Aan deze situatie was een 
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einde gekomen. Na de tweede wereldoorlog was de sociale leer ruimere 
maatschappelijke sferen doorgedrongen via de zich sterk ontwikkelen
de katholieke vakbonden en christen-democratische partijen. Dit alles 
had geenszins de verhoopte terugkeer van de massa's in de schoot van 
de moederkerk tot gevolg. Misschien kan men wel spreken van een 
verminderde vijandigheid bij de arbeidende bevolking jegens de ka
tholieke kerk. Maar nog steeds werd uitgegaan van de waarheid en 
onaantastbaarheid van de katholieke kerk. 

In de zestiger jaren kwam een einde aan de monopoliepositie van de 
katholieke sociale leer als een voor alle tijden geldende toepassing van 
exclusief katholieke beginselen. Johannes XXIII bouwde de sociale leer 
uit in 'Mater et Magistra'(1961). De term 'katholieke sociale leer'wordt 
daarin (voorlopig) voor het laatst gebruikt. Centraal staat in 'Mater et 
Magistra' de waardigheid van de menselijke persoon als geroepen tot 
een bovenaardse bestemming. De ontplooiing van zijn persoonlijkheid 
in zijn aardse milieu is dan ook van wezenlijk belang. Dit geldt voor 
iedere mens, ook de niet-chri'sten. 'Mater et Magistra' erkent als eerste 
pauselijke document het goed recht van neutrale vakverenigingen. De 
encycliek bepleit de samenwerking met allen die de menselijke waar
digheid willen beschermen. 
In 'Populorum Progressio' (1967) en in het pauselijk schrijven 'Octogé
simo adveniens' (1971) zou paus Paulus VI de leer van Johannes toe
passen op internationaal plan. Hij pleitte voor een grotere mede-ver-
antwoordelijkheid van de arbeiders. In ieder geval moeten de arbeiders 
bij de vormgeving van de aangelegenheden van hun onderneming actief 
betrokken worden. Bij de opheffing van bedrijven en bij uitbouw van de 
onderneming moet ook de arbeider gehoord en op zijn mede-verant-
woordelijkheid aangesproken worden. In 1969 zou paus Paulus VI te 
Genève wederom pleiten voor een organische deelname van alle arbei
ders ook in de sociale en economische verantwoordelijkheden. Het is 
duidelijk dat deze doelstelling niet te realiseren was vanuit een geïso
leerde opstelling van katholieke arbeiders. Het isolement, waarin de 
katholieke kerk tot dan toe haar eigen sociale leer had uitgebouwd, 
diende te worden prijsgegeven.151 

Van uitzonderlijke betekenis was de Pastorale Constitutie 'Gaudium et 
Spes' over de kerk in de wereld van onze tijd.152 Hel was de vrucht van 
hel beraad op het tweede Vaticaans Concilie, op 7 december 1965 
goedgekeurd en afgekondigd. Centraal staat ook hierin de menswaar
digheid van het bestaan. Door M.-D. Chenu, een van de belangrijkste 
adviseurs, was de uitdrukking 'sociale leer' bewust opzij geschoven. De 
Constitutie onderscheidt zich door een open aanpak van de heden-
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daagse problemen. 'Het concilie wil de nadruk leggen op bepaalde 
gevolgtrekkingen die in onze tijd van bijzonder belang zijn' (nr. 23). Het 
wil een poging doen de tekenen des tijds te verstaan. En dit niet vanuit 
een isolement, maar in een open gesprek met de maatschappelijke 
werkelijkheid. 

De Constitutie gaat uitvoerig in op de situatie van de mens in de 
moderne wereld. Ook de psychologische, morele en godsdienstige ver
anderingen zijn object van onderzoek (nr. 7). 'De traditionele instellin
gen, wetten, opvattingen en gevoelens zijn daarenboven niet altijd vol
doende aangepast aan de moderne situatie. Vandaar een ernstige ont
reddering in de wijze en in de normen zelf van het menselijk gedrag. 
Ook het godsdienstig leven ondergaat de invloed van de nieuwe situa
ties' (nr. 7). Vandaar dat de Constitutie een bezinning nodig acht op de 
betekenis van het Evangelie voor de mens in zijn aardse activiteit. 
Autonomie, gerichtheid op eigen doelstellingen en eigen verantwoor
delijkheid dragend, gaat gemoeid met losmaking uit de bevoogding 
door kerk en godsdienst. 'Godsdienstbeleving moet zich gaan verstaan 
met een nieuw gegeven: een industriële geürbaniseerde wereld'. 'De 
eigen zending, die Christus aan zijn Kerk heeft gegeven, is niet van 
politieke, economische of sociale aard; want het doel, dat Hij haar 
gesteld heeft, is van religieuze aard' (nr. 42). 'De Kerk erkent verder al 
het goede, dat er gelegen is in de moderne sociale dynamiek, met name 
de ontwikkeling naar een eenheid, het proces van een gezonde sociali
satie en de groei van een burgerlijke en economische solidariteit' (nr. 
42). 'De wereldlijke taken en activiteiten vormen het eigen, hoewel niet 
uitsluitende terrein van de leken' (nr. 43). 

Als doelstelling van de menselijke activiteit wordt nu gesteld: het ver
menselijken van het leven. Daar ligt de doelstelling en tevens de nor
mering van hel menselijk handelen. Lescrauwaat zegt hierover: 'Gau
dium et Spes aanvaardt principieel de secularisering van cultuur en 
wereld ten dienste van de mens'.153 Wereld en kerk zijn niet langer 
tegenstrijdige en elkaar beconcurrerende polen. Wereld wordt gezien 
als constitutief element van de kerk — moet kerk mogelijk maken — is 
voorwaarde voor het bestaan van de kerk. De uitwerking van dit uit
gangspunt leidde tot een andere benadering dan gebruikelijk was. De 
algemene principes worden niet meer uitsluitend door de kerk van 
buiten en van voren af aangereikt 1er toepassing in die maatschappij. 
Maar de kerk treedt in overleg, gaat samen in beraad met de wereld op 
de vraag: Hoe willen mensen hun mens-zijn beleven? Dit betekent een 
opgeven van de monopolie-positie waarin de kerk zich steeds gewaand 
had. 
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Met betrekking tot ons onderwerp kan geconstateerd worden dat 
priesters spaarzaam worden vermeld. Hun betekenis wordt gerelati
veerd. 'De leken moeten van de priesters licht en kracht verwachten in 
geestelijk opzicht. Maar laten zij niet menen, dat hun herders altijd de 
nodige bekwaamheid bezitten om een concrete oplossing bij de hand te 
hebben voor ieder, ook ernstig probleem, dat zich voordoet, en dat dit 
tot hun zending behoort. Zij moeten veeleer hun eigen verantwoorde
lijkheid aandurven in het licht van de christelijke wijsheid en met 
eerbiediging van wat het leerambt voorhoudt' (nr. 43). 
De centrale en vanzelfsprekende plaats van de priester, zoals wij die in 
Nederland ontwikkeld zagen, wordt hiermede sterk gerelativeerd. Met 
verwijzing naar de dogmatische Constitutie 'Lumen Gentium' worden 
de priesters gemaand de woorden van het Concilie ter harte te nemen: 
'Naarmate de mensheid tegenwoordig steeds meer een eenheid wordt 
op burgerlijk, economisch en sociaal gebied, des te meer moeten de 
priesters, in een eendrachtig streven en met bundeling van hun krachten 
onder de leiding van de bisschoppen en de paus, alles uitbannen, wat 
hun arbeid kan versnipperen, opdat heel de mensheid moge komen tot 
de eenheid van het volk Gods' (nr. 43). 

De Constitutie erkent ook nadrukkelijk een ander aspect dat voor de 
keuze in het maatschappelijk leven van belang is: het beginsel van de 
pluriformiteit. 'Dikwijls zal hun (van de leken) christelijke visie op de 
werkelijkheid hen in bepaalde omstandigheden doen denken aan die of 
die oplossing. Andere gelovigen daarentegen zullen even oprecht an
ders over dezelfde zaak oordelen, gelijk dikwijls voorkomt en met alle 
recht. Wanneer de oplossingen, die van verschillende zijden worden 
voorgesteld, door velen gemakkelijk in verband worden gebracht met 
de boodschap van het Evangelie, ook buiten de bedoelingen van de 
betrokkenen, dan moeten zij eraan denken, dat in dergelijke gevallen 
niemand zich alleen voor zijn opvatting op het gezag van de Kerk mag 
beroepen. Altijd moeten zij trachten eikaars opvattingen te verhelderen 
door een eerlijk gesprek, met behoud van de onderlinge liefde en vóór 
alles bezorgd voor het algemeen welzijn' (nr. 43). 

In 'Gaudium et Spes' constateren wij de erkenning van een veranderde 
betekenis van godsdienst in de samenleving en van de kerk in de sa
menleving. De samenleving is autonoom geworden. De functie van de 
priester is sterk gereduceerd. De erkenning van het verschijnsel 'pluri
formiteit' houdt in dat meerdere interpretaties en belevingsvormen nu 
mogelijk blijken. Dit betekent ook de mogelijkheid tot een soepeler 
houding in oecumenische verbanden en het doet de zekerheid van een 
onveranderlijke en in haar beleving niet-variabele godsdienst wanke-
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len. Mede door andere processen is de binding met de kerk bij velen 
verminderd. Een proces van voortschrijdende ontkerkelijking is ingezet. 
Het respecteren van het autonoom worden van de samenleving ver
plicht tot een andere benadering dan in de katholieke sociale leer 
gebruikelijk was. Het was onvermijdelijk dat dit gepaard zou gaan met 
een proces van maatschappelijke ontzuiling en distantie van een ka
tholieke arbeidersorganisatie. Ook buiten de katholieke vakorganisatie 
kan men zich weer (nog) katholiek noemen. 

In de reisgids 'Hé NKV' werd dit proces aldus beschreven: 'In het begin 
van de zestiger jaren en speciaal door het Tweede Vaticaans Concilie 
werden de Nederlandse katholieken zich pas goed bewust van hun 
opdracht om midden in de wereld vorm te geven aan hun gelovige 
verantwoordelijkheid. In een open contact met al die tegenstrijdige en 
soms verwarrende stromingen en denkbeelden, die in onze samenleving 
opgeld doen. In deze nieuwe visie op het katholiek-zijn paste het steeds 
minder om zich in gesloten organisaties terug te trekken op het eigen 
terrein. Ook werd steeds meer nadruk gelegd op het persoonlijk gewe
ten, de persoonlijke inzet en het persoonlijke getuigenis. In dit licht 
rezen er veel vragen rond de noodzaak van zelfstandige confessionele 
organisaties. Soms ging men deze organisatievorm zelfs als een belem
mering zien om als gelovige in de maatschappij werkzaam te kunnen 
zijn'.154 

3. Veranderingen in de katholieke vakbeweging 

Ook de vakbeweging zelf bleef niet onberoerd door de na-oorlogse 
culturele omslag. Er was een ander klimaat ontstaan dat niet gunstig 
werkte op de persoonlijke betrokkenheid met de activiteiten en doel
stellingen van de vakbeweging. Men is minder geïnteresseerd en laat de 
beslissingen en het overleg maar al te graag over aan de op verre afstand 
opererende en sprekende vakbondsbesturen. De problemen, zowel 
maatschappelijke als kerkelijke, zijn de mensen over het hoofd gegroeid 
en de zuigkracht van de televisie blijkt sterker dan het beroep op de 
leden tot bijwonen van de vergaderingen. Vakbondsbestuurders moe
ten bij hun leden een vergaande graad van verburgerlijking constateren. 
Ook de arbeider is in de greep van de consumptiemaatschappij en hij 
bevindt er zich best bij. Hij is vooreerst bezorgd voor zijn natje en 
droogje en hoopt via zijn bond zijn aandeel in 'de poet' veilig te stellen. 
De vakbond functioneert in zijn beleving als een soort sociale ANWB, 

een instantie die hem de weg wijst door het woud van sociale regelingen 
en tevens als een die voorkomt dat je de dupe zou worden van ongun
stige economische ontwikkelingen. 
Uit peilingen bij een vakbond blijken de Tros en de Telegraaf relatief 

117 



het hoogst te scoren 13D De greep van de vakbonden op de leden wordt 
ook verzwakt door het gegeven dat de vakbond in feite werkzaam is 
voor iedere werknemer, ongeacht zijn al of niet actief lidmaatschap 

Het bewustzijn door het lidmaatschap van de vakbeweging te strijden 
voor een hoog godsdienstig en maatschappelijk ideaal is weggevallen 
Dergelijke verschijnselen treden niet alleen op bij de katholieken Maar 
zij krijgen in de katholieke vakbeweging wel een aparte dimensie omdat 
zij samengaan met een sceptische benadering van het oude gegeven de 
vaste relatie van de vakbeweging met de kerk De nu erkende plurifor
miteit, de relativering van hetgeen altijd als absoluut zeker en onwan
kelbaar was voorgehouden, de kritische geluiden die vanuit het Pasto
raal Concilie het kerkvok bereikten, konden niet anders dan een zekere 
mate van vervreemding doen ontstaan of herkenbaar maken ten op
zichte van tot dan toe gekoesterde idealen en opvattingen Wanneer het 
lidmaatschap van de kerk, althans het traditioneel praktiseren als ka
tholiek al als twijfelachtig kon worden ervaren of aan kritiek onderhevig 
kon zijn, dan gold dit in des te sterkere mate het lidmaatschap en 
vooral het praktiseren als actief lid van een katholieke organisatie Men 
bleef er lid van omdat men dit nu eenmaal van huis uit gewend was, 
omdat men er goede vrienden bij had en omdat men daar bij zeldzaam 
geworden ontmoetingen toch een vertrouwde sfeer aantrof Elementen 
die later als identiteitsbepalend telkens naar voren werden gehaald 
Maar zorgen om het katholieke karakter werden nog maar schaars 
gevoeld 

Dejaren van het "Rijke Roomse Leven" blijken voorbij Weinigen zien 
nog een fundamentele relatie van hun geloof met het lidmaatschap van 
een katholieke vakbeweging Duidelijk kwam dit tot uiting in de resul
taten van het onderzoek in 1968 naar de confessionaliteit van het NKV, 
dat in opdracht van het NKV werd ingesteld door het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie te Nijmegen 136 

Het onderzoek had een beperkt doel, namelijk een inventarisatie te 
maken van enkele meningen en houdingen van de leden en bestuurs
leden van het NKV over onderwerpen als de confessionaliteit van de 
vakbeweging, beleving van de arbeid, de medezeggenschap, de bezits
vorming en het onderwijs, zaken die op dat moment in discussie waren 
Met de selectie van de onderwerpen werd beoogd een bijdrage te leve
ren tot de discussie binnen het toen op gang komende Nederlands 
Pastoraal Concilie Met name werd gedacht aan een aantal punten die 
in schema 13 van het Tweede Vaticaans Concilie en in de Pastorale 
Constitutie 'Gaudium et Spes' over de kerk in de wereld van onze tijd 
aan de orde werden gesteld Aldus luidt de toelichting in het rapport 

118 



Wij beperken ons hier tot de gegevens over de confessionele grondslag. 
Meer dan de helft, namelijk 66% van de leden en 58% van de bestuurs
leden, is vóór het samengaan van het NKV met andere vakorganisaties 
De eigen inbreng van het NKV vanuit zijn specifieke confessionele ka
rakter, weegt blijkbaar niet op tegen de voordelen van een grotere 
concentratie van werknemers in een groter organisatieverband De op
vattingen met betrekking tot de ontzuiling geven overigens slechts een 
facet weer van de algemene houding ten aanzien van de betekenis van 
het geloof in deze wereld 'Op deze plaats', zegt de inleiding, 'gaat het 
daarbij vooral om de vraag in hoeverre men het geloof (nog) ziet als een 
inspiratiebron voor de eigen beleving van het werk en de daarin gege
ven arbeidsverhoudingen'. 'Uit de slechts zeer summiere informatie op 
dit punt bleek echter wel, dat men slechts in weinig gevallen, 17% van de 
leden en 30% van de bestuursleden, bewust een band legt tussen het 
geloof en het werk. De overgrote meerderheid, 71% van de leden en 60% 
van de bestuursleden, vindt dat het geloof niets met het werk te maken 
heeft' De voorgestelde keuze luidde 'Als ik geen geloof had zou ik toch 
anders tegenover mijn werk staan' ofwel 'Ik zou niet weten, wat mijn 
geloof met mijn werk te maken heeft' 

Juist de jongeren betwijfelen sterk het nut van een aparte katholieke 
vakorganisatie, terwijl ook zij met name een scherpe scheiding trekken 
tussen geloof en werk De jongeren nemen volgens het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie inzake de ontwikkeling van de vakbeweging zeer 
duidelijk een meer 'progressieve' houding in dan de ouderen Wellicht 
tegen bestaande gevoelens in, leveren in de enquête de uitkomsten per 
provincie, alsook die per woonplaats geen uitgesproken verschillen op 
De zuidelijke provincies wijken bijvoorbeeld niet af van het algemene 
beeld en ook tussen plattelanders en stedelingen werden geen duidelijke 
verschillen gevonden De meer behoudensgezinde mentaliteit van de 
bestuursleden heeft volgens het Instituut voor Toegepaste Sociologie 
meerdere oorzaken Men mag verwachten, dat dikwijls juist diegenen 
voor een bestuursfunctie worden geselecteerd, die de functionaliteit van 
een katholieke vakorganisatie onderstrepen, terwijl deze houding in en 
door de uitoefening van een dergelijke functie nog verder zal worden 
versterkt, aldus de toelichting Dat bestuursleden hogere percentages 
scoren lijkt dus niet per se verklaarbaar uit een ander en meer bewust 
geloofsbesef, al was dit vooral bij de ouderen, zeker aanwezig, maar zou 
ook wel eens samen kunnen hangen met de beeldende opmerking die A. 
Groenevelt eens maakte, namelijk dat bestuurders vaak meer stoel- dan 
doelbewust zouden zijn. 
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In een bijgaande toelichtende nota van het NKV wordt opgemerkt dat de 
boven omschreven ontwikkeling enerzijds wordt gezien als een gevolg 
van het feit dat de historisch bestaande maatschappelijke tegenstellin
gen tussen de verschillende religieuze groeperingen steeds meer ver
dwijnen, terwijl anderzijds naar de mening van velen ook de levensbe
schouwelijke opvattingen niet meer tot dusdanig specifieke beslissingen 
en activiteiten op deze terreinen nopen, dat daarvoor eigen organisaties 
nodig zouden zijn 
De in het onderzoek gestelde vragen met betrekking tot de kerkgebon
denheid die op verzoek van het ITS voor interne wetenschappelijke 
doeleinden werden opgenomen, zijn helaas in het eindrapport niet 
uitgewerkt Vooral de antwoorden op de volgende vragen waren rele
vant geweest 'Wie God wil dienen moet zich volledig aan de leiding 
van de kerk overgeven', 'Door alle verandering in de kerk zal het geloof 
onder de mensen verzwakken', 'Het isjuist dat ook de gewone gelovigen 
zich met de gang van zaken in de kerk bemoeien en dat niet alleen 
overlaten aan de bisschoppen en priesters' — dit is de enige plaats waar 
het woord 'priester' genoemd wordt —, 'De kerk geeft weliswaar leiding 
aan de gelovigen, maar ze hoeft toch niet altijd gelijk te hebben als het 
gaat om zaken van geloof en godsdienst' Het antwoord op deze vragen 
blijft ons helaas onthouden 

De slotbeschouwing van het onderzoek luidt. 'Slechts zeer weinigen 
zien het geloof (nog) bewust als een inspiratiebron voor het werk Mede 
in dit perspectief is hel met verwonderlijk, dat velen ook weinig bete
kenis (meer) hechten aan het confessionele karakter van de vakbewe
ging Men zou kunnen zeggen, dat voor hen de eigen inbreng van het 
NKV vanuit zijn confessioneel karakter niet (meer) opweegt tegen de 
voordelen van een grotere concentratie van de arbeiders Dat deze 
opvattingen in de toekomst nog meer aanhangers zullen vinden, lijkt 
aannemelijk' Even aannemelijk lijkt het ons dat in dit klimaat nog 
maar weinig behoefte zal bestaan aan de medewerking vanwege het 
geestelijk ambt, die door de geestelijk adviseur verleend werd 

Voor het NKV als confessionele organisatie zijn de veranderingen, die 
zich voordeden binnen de katholieke kerk en die hun weerslag hadden 
in de houding van de vakbondsleden van grote en ingrijpende betekenis 
geweest Zij vormden het sluitstuk van een periode waarin de kerk 
ge/ien werd als het verzamelpunt van gelovigen, die zich in eigen 
bolwerken verschansten tegen een vijandige wereld Zij luidden de 
afsluiting in van de periode van het 'organisatorisch' christendom Juist 
in dat organisatorisch christendom was een plaats toebedeeld voor de 
priester Deze plaats werd hem nu betwist157 
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Niet alleen in confessioneel opzicht, maar ook als vakbeweging werd het 
lidmaatschap op andere wijze beleefd. De vakbeweging is immers een 
onderdeel van het bredere maatschappelijk leven. Als zodanig is zij 
onderhevig aan de veranderingen die zich in de samenleving voordoen. 
Deze veranderingen werken ook in op de interesse en de betrokkenheid 
van de leden. Verschillende factoren hebben een negatieve werking 
gehad. Wij wezen er op dat de grotere welvaart allerlei andere moge
lijkheden tot vrije-tijdsbesteding bood dan het-actief-bezig-zijn met 
bondsaangelegenheden. De opkomst van communicatiemiddelen bood 
behalve ontspanning ook andere vormen tot ontwikkeling en vorming, 
terwijl men voorheen aangewezen was op de sociale organisaties. De 
lang durende periode van straf geleide loonpolitiek had de directe 
invloed van de leden aan de basis aanmerkelijk verzwakt. Vele mensen 
gingen zich steeds minder vereenzelvigen met het werk van de vakbe
weging, dat tóch wel werd gedaan en waarop zij, naar hun gevoel, toch 
geen invloed hadden. De vakbeweging werd op een andere wijze erva
ren. 

Maar ook de vakbeweging zelf kwam tot de ervaring hoe langer hoe 
heftiger te stoten op de grenzen van het economisch stelsel. Het inzicht 
groeide dat het stelsel grondig en structureel moest veranderen. Het 
moest worden vermenselijkt. Naast directe belangenbehartiging had 
ook voorheen de verbetering van de maatschappelijke structuur op het 
programma gestaan. Maar vanwege de toenmalige mogelijkheid om 
binnen het bestaande systeem aanmerkelijke veranderingen te bevech
ten wat betreft lonen, werktijd, sociale zekerheid, was de structurele 
aanpak wat uit het gezichtsveld verdwenen. Een aantal verschijnselen 
riep nu scherper dan tevoren een bewustwording op van de maat-
schappijhervormende taak van de vakbeweging. De toenemende 
machtsconcentraties in het economisch leven, de technologische ont
wikkeling met alle daaraan verbonden risico's en de onrechtvaardige 
welvaartsverdeling in de wereld, stellen de vakbeweging voor nieuwe 
opdrachten. Een verdeelde en versnipperde vakbeweging, zo werd men 
zich bewust, is daartoe onvoldoende toegerust.158 

Dit alles had tot gevolg dat vanaf het einde van de vijftiger jaren in de 
hele vakbeweging verstarring en stagnatie-verschijnselen optraden. 
Deze kwamen tot uiting in een stilstand en achteruitgang van ledental
len, maar ook in een toenemende vervreemding tussen leiding en leden. 
Het feitelijke innestelen van de vakbeweging via allerlei vormen van 
vertegenwoordiging binnen de bestaande maatschappelijke structuren, 
alsook de boven geschetste veranderde beleving van de functie van de 
vakbeweging droegen bij aan deze stagnatie. Het geruisloos verdwijnen 
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van de vanzelfsprekende overtuiging datje als katholiek werknemer per 
se had te kiezen voor een katholieke vakorganisatie heeft eveneens tot 
de stagnatie bijgedragen 
Deze ontwikkeling ontging uiteraard met aan de aandacht en zorgen 
van de verantwoordelijke bestuursleden Heel hun verdere beleid is er 
op gericht om op adequate wijze op deze situatie te reageren Binnen de 
kring van de leden van het verbondsbestuur werd een informeel beraad 
gehouden dat uitmondde in het document 'Beleidsconclusies van het 
Verbondsbestuur met betrekking tot het vraagstuk van de confessiona-
hteit' Het is gedateerd op 28 October 1968 I39 Dit document zou ver
strekkende gevolgen hebben 

Allereerst worden de duidelijke stagnatie-verschijnselen en de relatieve 
achteruitgang van de vakcentrales bijzonder bedenkelijk genoemd Het 
gevaar wordt onderkend dat bij een vergaande mate van zogenaamde 
institutionalisering de vakbeweging te zeer wordt betrokken in een 
proces van identificatie met de bestaande maatschappelijke en econo
mische orde en onvoldoende in staat blijft op onafhankelijke wijze haar 
maatschappijkritische en hervormende taak te vervullen 

Aan elk der vakcentrales ontbreekt een voldoende basis aan mankracht 
en middelen om de taken, welke zij in beginsel moeten en willen ver
vullen op bevredigende en aan de eisen van de tijd aangepaste wijze uit 
te voeren De twijfel is gerechtvaardigd of zij de taken die naar hun 
inzicht in heden en toekomst moeten worden vervuld in de bestaande 
organisatorische verhoudingen nog op bevredigende wijze kunnen 
blijven realiseren Door de ontwikkelingen in het denken zowel bij de 
andere volksgroepen als bij de katholieken zelf, zijn voor deze laatsten 
de belemmeringen voor samenwerking en gezamenlijke actie van ge
ringere betekenis geworden 

Op grond van de bovenstaande vaststellingen worden de volgende 
voorstellen tot beleidsconclusies geformuleerd 'Het NKV dient zich op 
korte termijn opnieuw te bezinnen omtrent de gewenste structuur van — 
en met name de noodzakelijke concentraties binnen — de eigen bewe
ging en de oriëntatie daarvan ten opzichte van het maatschappelijk 
bestel Tegelijk daarmee dient op korte termijn te worden gewerkt aan 
de formulering van een visieprogramma Deze werkzaamheden moeten 
worden aangevat enerzijds vanuit de eigen identiteit en ter nadere 
bepaling daarvan, anderzijds in samenhang en wisselwerking met de 
andere vakcentrales' Het NKV neemt een duidelijk initiatief voor een 
open overleg met andere vakcentrales om tot een grotere vorm van 
samenwerking en bundeling van krachten te komen Twee belangrijke 
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woorden hebben van nu af aan hun intrede gedaan. Zij zullen in de 
komende jaren onderwerp zijn van overleg op allerlei niveau. Het zijn 
de woorden: 'visieprogramma' en 'identiteit'. Men is het zicht op de 
toekomst en de specifiek eigen inbreng kwijt geraakt. Beide opdrachten 
zullen in de komende jaren nog genoeg hoofdbrekens gaan kosten. De 
bevindingen begeleiden het steeds verder gaande proces van deconfes
sionalisering, dat uiteindelijk zou leiden tot de ontbinding van de relatie 
tussen kerk en vakbeweging. 
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VII. Einde van een relatie 

1 Op eigen benen 

Na de omwenteling van 1964 (het opgaan van het standsorganisaton-
sche werk in de vakbeweging) stond het NKV, min of meer aan zichzelf 
overgelaten, voor de noodzaak zelfstandig een eigen strategie te bepalen 
en zich te beraden op de aard en betekenis van zijn confessionele 
grondslag. Bovendien bleken de resultaten van het onder kader en leden 
gehouden onderzoek — 'De Νκν-leden over vakbondsvraagstukken' — 
bedoeld als bijdrage voor het Pastoraal Concilie, zo ontnuchterend, dat 
zij noopten tot nadere bezinning.160 

Van grote betekenis in dit nieuwe onenteringsproces zijn de studies 
geweest van A. Arnolds, hoofd van het wetenschappelijk adviesbureau 
van het NKV Van huis uit econoom had deze medewerker zich ontpopt 
tot een sociaal-filosofisch denker wiens intellectuele creativiteit aan het 
kader van het NKV de nodige inspiratie gaf voor het ontwikkelen van 
nieuwe inzichten. Voor het eerst was het geen priester die de route 
uitstippelde waarlangs het NKV bij zijn verdere weg diende te gaan Bij 
gelegenheid van het bezoek van een delegatie van de R.K. Universiteit 
te Nijmegen aan het NKV op 13 januari 1967 hield Arnolds een inleiding 
onder de titel· 'De bestaansgrond van een katholieke vakbeweging'.161 

Als uitgangspunt stelde Arnolds de 'lintwormige' vraag. 'Is het voor het 
heden, en nog meer in het bijzonder voor de toekomst zinvol te achten 
om de in de historie gegroeide en thans nog feitelijk bestaande diffe
rentiatie in het organisatiepatroon van de Nederlandse vakbeweging, 
voorzover die berust op het criterium van een verschillende geestelijke 
achtergrond en oriëntatie (in casu confessie) te handhaven?' Het is de 
vraag of het geloof in afdoende mate een doorslaggevende noodzaak in 
zich draagt tot handhaving van een eigen organisatie Arnolds beant
woordt die vraag ontkennend Het is meer een kwestie van omstandig
heden. De maatschappelijke context, zo stelde hij vast, heeft aanmer
kelijke wijzigingen ondergaan Hij verwees onder andere naar de dui
delijke veranderingen die in het socialisme aanwijsbaar zijn Het verbod 
van het lidmaatschap van het N W was daarom ingetrokken Ook in de 
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kerk zelf hebben zich aanmerkelijke veranderingen voltrokken. De 
eigenstandigheden en autonomie, de eigen waarden en wetten van de 
aardse realiteiten en samenlevingsvormen worden in een vergaande 
mate erkend. Daarmee wordt gesanctioneerd dat de maatschappelijke, 
culturele, politieke en wetenschappelijke levensterreinen zich verder 
onttrekken aan de sacralisering en 'de bevoogding' (sic) door kerkelijke 
structuren dan voorheen. 

Van doorslaggevende betekenis wordt geacht de feitelijke situatie 
waarin de samenleving zich bevindt. Die concrete situatie pleit niet per 
se voor een confessionele organisatie. Nadrukkelijk verzekert Arnolds 
dat hij met deze opvatting in overeenstemming is met de katholieke 
sociale leer. Ook spreekt hij als zijn mening uit dat de verzuiling als 
historische fase in een ontwikkeling, 'onomstootbaar een uiterst zegen
rijke functie heeft vervuld'. De bescherming van het steeds aangevallen 
geloof en de wil tot apostolaat vroegen om een georganiseerd isolement. 
Nochtans is en blijft het geloof volgens spreker van reële betekenis voor 
het maatschappelijk handelen, hoewel het geen exacte richtlijnen biedt. 
Er zijn geen specifieke oplossingen vanuit het geloof. Het verschil dat 
het geloof aanbrengt zit hem in een ander perspectief. De spreker erkent 
zijn onmacht dit nader te verduidelijken. Het blijft een grauwe theorie 
en hij doet een beroep op theologen hem hierin te hulp te komen. 
Voorzover een eigen organisatie een beter middel zou zijn om katho
lieke waarden in concreto aan te wijzen. 

Bovendien is de doelmatigheidseis van een goed werkende vakbewe
ging ook een eis van ethische orde. In deze benadering werd de steeds 
principieel opgevatte problematiek teruggebracht tot een zaak van 
practisch beleid. Hierbij diende het belang van de vakbeweging voorop 
te staan. Daarbij kwam Arnolds tot de conclusie dat de problematiek, 
waarvoor de moderne vakbeweging zich geplaatst ziet, te groot is voor 
een gedeelde vakbeweging. De vroegere argumenten zijn verdampt en 
niet meer van toepassing. Het woord 'geestelijk adviseur' kwam in de 
inleiding van Arnolds niet voor. Na verwijzing naar vroegere 'bevoog
ding' werd op theologen een beroep gedaan het nieuwe perspectief 
nader uit te werken. 

De inleiding van Arnolds miste zijn uitwerking niet. Het probleem was 
in alle duidelijkheid aan de orde gesteld. De ideeën werden verder 
uitgewerkt in een discussienota, die na uitvoerig intern beraad werd 
omgewerkt tot de brochure: 'De confessionele grondslag van het NKV in 
discussie'.162 In deze in februari 1969, onder verantwoordelijkheid van 
het Verbondsbestuur, verschenen brochure, werd een 'breed verspreide 

125 



twijfel inzake de confessioneled grondslag' gesignaleerd Vanwege de 
grote uitwerking van deze brochure gaan wij nader op de inhoud in 
De brochure begint met de constatering dat de programma's van actie 
van de verschillende vakorganisaties een grote mate van overeenkomst 
vertonen De verschillen, die wel aanwijsbaar zijn, treden pas duidelijk 
waarneembaar op als het gaat om 'de formele banden met een geeste
lijke achtergrond, die door een groepering onderhouden worden' Die 
formele banden bestaan uit de relatie met de kerkelijke organisatie 
Deze kwam tot uiting in 'de leiding die door de kerkelijke autoriteiten 
op eigen initiatief werd gegeven, anderzijds door de sociale organisatie 
werd gevraagd casu quo aanvaard' 
In de laatste tijd is in deze verhouding tussen kerkelijke hiërarchie en 
sociale beweging een duidelijke teruggang te constateren De kerkelijke 
overheid is zich gereserveerder gaan opstellen Ze is aflceng geworden 
van een rechtstreeks ingrijpen Bij verschillende gelegenheden heeft ze 
te kennen gegeven, dat ze op dit punt afstand neemt, daar de beslis
singsbevoegdheid in deze problemen aan de lekeleiders der organisaties 
zelf toekomt In de vorm van het instituut van de 'geestelijk adviseur' is 
evenwel nog een positieve en zichtbare relatie tussen katholieke vak
beweging en katholieke kerk aanwezig 
Op de vraag hoe het komt dat het eveneens confessionele CNV dit 
instituut niet kent, wordt geantwoord 'Mede omdat het ledenbestand 
van het CNV bestaat uit christenen van verschillende protestantse belij
denissen is de relatie van deze centrale met kerkelijke bedienaren niet 
op enige wijze formeel geïnstitutionaliseerd Voorts kan van de Her
vormde Kerk worden gezegd, dat zij inzake aansluiting van haar kerk
leden bij enige vakorganisatie reeds geruime lijd de beslissing in 
hoofdzaak aan het persoonlijk geweten van deze kerklieden heeft 
overgelaten'163 Als bijkomstig verschil wordt nog verwezen naar een 
verschil in sociaal-psychologisch klimaat en in de organisatorische op
bouw en de practische functionering van de organisatie 

Dat er tot nu toe een relatie bestond tussen het geloof en de organisa
tiewijze van de katholieke werknemers was gebaseerd op een zo goed 
mogelijke beleving van het katholieke geloof in het arbeidsleven Ver
der was het een uitvloeisel van de betekenis van de katholieke geloofs
leer en geloofshouding voor de inrichting van het arbeidsproces en de 
samenleving Op de vraag of die relatie ook nu nog zinvol kan worden 
genoemd, stelt de brochure dat daartoe niet meer een principiële 
noodzaak bestaat Wat voorheen gezien werd als een zaak van beginsel, 
wordt nu beoordeeld in het licht van 'zinvolheid' Het voornaamste 
criterium is de vraag welke structuur is het meest geschikt om de 
doelstellingen van de vakbeweging te realiseren'' Wel wordt staande 
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gehouden dat er een doorwerking moet zijn van de katholieke beginse
len. Een afzonderlijke organisatiestructuur lijkt niet per se nodig. 
Welke structuur het meest geschikt is hangt mede af van de feitelijke 
situatie en van de veranderingen, die in die situatie zijn opgetreden. 
Dit wordt toegelicht met een verwijzing naar kerkelijke leeruitspraken. 
Was er ten tijde van Rerum Novarum geen andere keus mogelijk van
wege de doctrinair-ideologische aard van het marxistisch denken en 
moest vanwege het dreigende gevaar ('Nu de zaken zo staan' R.N., nr. 
40) de absolute voorkeur worden uitgesproken voor afzonderlijke or
ganisaties, in de latere pauselijke richtlijnen zijn meer nuanceringen te 
vinden. 
In 'Singulari Quadam' ( 1912) nr. 4 pleit Pius X voor katholieke vereni
gingen, zeker in katholieke streken en ook elders, waar daardoor voor
zien kan worden in de behoefte der leden. Quadragesimo Anno spreekt 
over aansluiting bij algemene bonden en wil deze niet alleen dulden of 
toelaten, maar zelfs goedkeuren (approbare). Wel moesten de organi
saties met de ruimere formule aan bepaalde voorwaarden voldoen: 'Het 
blijft steeds vereist dat deze bonden de rechtvaardigheid en billijkheid 
nastreven en aan de katholieke leden volledige vrijheid laten, volgens 
hun geweten te handelen en aan de geboden van de kerk te gehoorza
men' (Q.A., nr. 35). 
In 'Mater et Magistra' wordt waardering uitgesproken voor katholieke 
arbeiders, die zijn aangesloten bij algemene, niet specifiek katholieke 
vakorganisaties, mits men zich daarin laat leiden door de beginselen van 
de natuurwet en de persoonlijke gewetensvrijheid wordt geëerbiedigd. 
Onze vaderlijke tevredenheid omvat ook onze zonen, die als christen 
hun werkzaamheid wijden aan andere arbeidersorganisaties en vak
verenigingen, waarin de persoonlijke gewetensvrijheid wordt geëerbie
digd' (M. et M., nr. 102). 

De geleidelijke verandering in het kerkelijk standpunt viel ook in Ne
derland waar te nemen. In het Mandement van 1949 'Over de voor
naamste plichten van de sociale rechtvaardigheid' was het nog een 
'natuurlijk' recht en zelfs een katholieke plicht dat katholieke werkne
mers zich aansloten bij katholieke stands- en vakorganisaties.164 Ook 
het befaamde Mandement van 1954 zou er op aandringen dat alle 
katholieken lid werden van de voor hen bestemde sociale organisa
ties.165 De twijfel aan de zuiverheid van beginsel bij het NVV — 'Hun 
streven blijft ook geheel in de sfeer van het tijdelijk gelegen' — ging 
gepaard met zorg voor behoud van het katholieke geloof en van chris
telijke zeden. Uit herderlijke overwegingen hadden de bisschoppen 
geconstateerd dat er allerminst voldoende redenen waren zich aan ge
varen bloot te stellen. Het NVV was hierdoor ingedeeld bij de 'onchris-
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lelijke stromingen' vanwaar 'toenemende onkerkelijkheid, godsdienst-
loosheid en als gevolg daarvan verzwakking en verval van zedelijke 
beginselen' gevreesd moest worden. Aan dit standpunt was des te meer 
aanstoot genomen, omdat op 8 mei 1946 van Nederlands Hervormde 
zijde juist een standpunt was ingenomen dat diametraal hier tegenover 
stond. In een synodaal schrijven toont de synode zich erkentelijk voor 
'een sfeer in het NVV, waarin ook de christen in overeenstemming met 
zijn levensovertuiging leven kan'.166 

Er bestaat volgens de brochure wel een verband tussen geloof en 
maatschappelijk leven, maar het is een overdreven eis te verwachten dat 
dit nu concreet kan worden ingevuld. Het geloof voert niet tot eigen 
maatschappelijke leerstellingen. Dat is het misverstand dat ontstaan is 
door de opvatting als zou 'de katholieke sociale leer' rechtstreeks uit het 
katholieke geloof zijn afgeleid. Met instemming constateert de brochure 
hoe in katholieke kring steeds voorzichtiger over een katholieke sociale 
leer wordt gesproken. Ook worden bepaalde opvattingen en program
mapunten minder vaak als typisch katholiek bestempeld. Als voorbeeld 
hiervan wordt verwezen naar een toespraak van kardinaal Alfnnk,167 

waaruit het volgende citaat wordt aangehaald: 'Thans wordt de vraag 
gesteld of er eigenlijk wel sprake kan zijn van een katholieke maat
schappijleer. Misschien zou men kunnen stellen dat het hier geen spe
cifiek katholieke principes geldt, maar algemeen chnstehjk-ethische 
normen, die ieder christenmens aan het Evangelie van de Heer zal 
moeten ontlenen. Misschien kan men ook stellen, dat het hier vaak niet 
eens over algemeen chnstehjk-ethische principes gaat, maar over alge
meen menselijke waarden, gebaseerd op de eerbiediging van de men
selijke persoon, op de grote wetten van de rechtvaardigheid en de 
naastenliefde, die in iedere maatschappijvorm door ieder mens dienen 
te worden erkend en te worden gehanteerd'. 

Wat de houding van de hiërarchie betreft wordt nog het volgende 
opgemerkt: 'Lang heeft de kerk ook na het noodgedwongen opgeven 
van haar totahteitsaanspraken getracht een rechtstreekse greep op het 
binnenwereldse te behouden Men kan nu het streven constateren om 
meer distantie te nemen van de directe relaties en bemoeiingen van de 
kerkelijke hiërarchie van deze in wezen profane instituties en met 
groeiende nadruk worden de verantwoordelijkheden op de katholieken 
als getuigende gelovigen zelf gelegd Steeds meer wordt in katholieke 
kring de stelling onderschreven, die het organisatorische christendom 
als voorbij beschouwt en die het getuigend christendom voorslaat'. 

Na al deze uiteenzettingen lag de conclusie voor de hand. Een eigen 
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organisatie is niet meer noodzakelijk De omstandigheden vragen er 
ook met meer om Het beschermingsmotief is weggevallen en de 
emancipatie nagenoeg voltooid Wel wordt vastgehouden aan een er
kenning van de geestelijke oriëntatie als plunformiteitsgrondslag Maar 
het grote en centrale en niet opgeloste probleem blijft hoe die beleden 
relatie tussen geloof en maatschappelijk handelen in te vullen En het 
antwoord op deze vraag werd extra bemoeilijkt toen bleek dat ook 
binnen het denken van de katholieken zelf grote verschuivingen hadden 
plaatsgevonden, die moeilijk op éen noemer gebracht konden worden 
Dit impliceerde dat ook de positie van de geestelijk adviseur, hoewel 
formeel aanvaard, was ondergraven Hij kon zich niet meer beroepen 
op een geprivilegieerde plaats in een organisatie, die zelfstandig was 
geworden Voor het uitwerken van de vraag naar de feitelijke en in
houdelijke betekenis van het geloof voor het maatschappelijk handelen, 
was hij slecht toegerust, nu de steun van de katholieke sociale leer hem 
ontvallen was Er diende naar andere wegen te worden gezocht om de 
eigen overtuiging een nieuwe inhoud te geven 

2 De 'Commissie Geloof en Vakbeweging' 

Aan de bestuurders was de impasse waarin de katholieke vakbeweging 
verkeerde, evenmin ontgaan Terwijl zij enerzijds vasthielden aan de 
overtuiging dat geloof en levensbeschouwing betekenis hadden en 
moesten hebben voor het gehele menselijke handelen, dus ook voor het 
handelen op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied en dus ook 
voor het handelen van de vakbeweging, beseften ze de onmacht om die 
invloed van de levensbeschouwing concreet tot uitdrukking te brengen 
en aan te geven tot welke specifieke en exclusieve resultaten die invloed 
zou kunnen leiden De integratie van geloof en leven werd als een groot 
probleem ervaren, zowel theoretisch als praktisch Het vinden van een 
bevredigend antwoord was ook noodzakelijk, omdat het NKV betrokken 
was bij een beraad, of de vakbeweging, gelet op de zakelijke gegevens, 
een federatie diende aan te gaan Daarbij was het zaak voorwaarden te 
formuleren ter bescherming van de geestelijke waarden Zolang die 
waarden met nauwkeuriger konden worden aangeduid, bleven ook die 
voorwaarden hun steunpunt ontberen 

Deze overwegingen leidden tot enkele initiatieven Een daarvan betrof 
de instelling van een 'Commissie Geloof en Vakbeweging' Door middel 
van een wisselwerking tussen de 'Openbaring van het Woord' en de 
'Openbaring uit de werkelijkheid' hoopte men een nieuw inzicht te 
krijgen in het verband tussen geloof en maatschappelijk handelen Dat 
was althans de intentie Vandaar dat de commissie een gemengde sa-
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menstelling kreeg, deels bestaande uit bestuurders van de vakbeweging, 
deels uit priesters die hetzij theoretisch, hetzij praktisch met de vakbe
weging hadden te maken. 
De Verbondsvoorzitter, die de commissie op 5 september 1972 instal
leerde, gaf in zijn installatierede het doel van de commissie als volgt 
aan: 'Het is tevens de bedoeling dat — zij het in een andere vorm en 
aangepast aan de eisen van het moderne theologische en kerkelijke 
denken — in dit orgaan en zijn uitstraling naar de periferie, de traditio
nele begeleiding van het vakbondswerk door de kerk, die vroeger zijn 
uitdrukking vond in het instituut van de geestelijke adviseurs, een 
eigentijdse voortzetting vindt. Dat is zeer nodig, omdat het bestaande 
instituut die verandering vergt, getuige het verlangen dat vele malen en 
nadrukkelijk is geuit door tal van onze oude en getrouwe geestelijke 
adviseurs'.168 

Daarmee was in principe het instituut geestelijke adviseurs al afge
schreven. Zo werd het ook ervaren door oude en getrouwe adviseurs als 
de laatste bondsadviseur Rector J. Doesburg, die krachtig had meege
werkt aan de totstandkoming van de Commissie, maar zich na de 
oprichting in grote en oprechte bescheidenheid terugtrok. Zijn pensio
nering betekende tevens de afsluiting van de indrukwekkende rij van 
Verbondsadviseurs. Na hem werd geen nieuwe Verbondsadviseur meer 
aangesteld. Alleen op regionaal en plaatselijk niveau zou het instituut 
nog enige tijd standhouden op grond van plaatselijke gewoonten en de 
daaraan verknochte personen. Formeel is het instituut nooit opgeheven. 
Een langzaam verdwijnen was het lot dat aan het instituut van de 
geestelijke adviseurs beschoren was. Het loste zichzelf op, verdampend 
in de mist die zich had verspreid en ieder uitzicht onmogelijk maakte. 

De 'Commissie Geloof en Vakbeweging' zou nu het werk moeten gaan 
overnemen en het is van belang na te gaan tot welke bevindingen deze 
Commissie in de loop van haar bestaan is gekomen.169 Een hanteerbaar 
uitgangspunt vond de Commissie in het werkstuk wederom van A. 
Arnolds, 'Wat is en wat wil het NKV nu eigenlijk?'.170 De woordkeus 
verraadt al de onzekerheid. In dit verhaal vinden wij de reeds eerder 
opgeworpen vragen weer terug. Maar de vraagstelling was nu veel 
actueler geworden, omdat inmiddels berichten en geruchten waren 
verspreid over tot stand gebrachte of op til zijnde veranderingen. Be
sloten was immers dat met ingang van 1 januari 1973 een daadwerkelijk 
begin zou worden gemaakt met de federatievorming tussen de vakcen
trales. Aan de Commissie was de bezinnende en adviserende taak van 
de geestelijke adviseurs toebedacht ter begeleiding van dit proces. De 
ernst waarmee het NKV zijn verantwoordelijkheid inzake de relatie 
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tussen geloof en vakbond heeft verstaan, moge blijken uit de aanstelling 
van een speciale bestuurder die de portefeuille kreeg toebedeeld 'Iden
titeit en Welzijnsbeleid'. Terecht werd aangevoeld dat tussen beide 
gegevens, federatieplannen en identiteitsbestuurder, een zeker span
ningsveld bestond, een schijnbare tegenstrijdigheid. In de persoon van 
F. van Bakel vond de Commissie een toegewijde en kundige voorzitter. 
Maar naarmate de federatiestructuur scherper in beeld kwam, ver
vaagden de contouren van een eigen identiteit. Na enkele jaren werd de 
functie van 'identiteitsbestuurder' geruisloos opgeheven en nam de 
voorzitter van het NKV, W. Spit, de voorzittersfunctie van de commissie 
over. 
De identiteitsvraag was nu pas écht een beleidszaak geworden. 

De 'Commissie Geloof en Vakbeweging' heeft dit proces van overgang 
naar een federatievorm, wat de levensbeschouwelijke aspecten betreft, 
begeleid. In haar midden bevonden zich geen officiële vertegenwoor
digers van de kerkelijke overheid. De participerende priesters waren à 
titre personnel aangezocht. Dit betekent dat het NKV in deze 
overgangsperiode, door de officiële kerk min of meer aan haar lot 
overgelaten, op eigen kracht en met eigen initiatieven de problematiek 
ter hand heeft genomen. Het betekent eveneens dat ook in deze over
gangsfase de katholieke vakbeweging, zij het op eigen initiatief, door 
enkele priesters werd bijgestaan. 
Ook de Commissie stootte op het spanningsveld tussen het zoeken naar 
de eigen identiteit en de federatievorming. De Commissie zag zich 
geplaatst voor het in-principe voldongen feit van de federatievorming, 
zonder nog te kunnen weten tot hoever deze federatievorming zich zou 
gaan uitstrekken. Binnen deze beperkte speelruimte heeft de Commis
sie haar taak verricht. Zij heeft meer dan zes jaar, van september 1972 
tot februari 1979 bestaan.171 

Onder invloed van het inmiddels op gang gebrachte proces van de 
federatievorming werd allereerst de behoefte gevoeld om de eigen 
identiteit, het eigen erfgoed van het NKV zo veilig en ongeschonden 
mogelijk binnen te loodsen in de nieuwe structuur. 
Aan de Commissie werd de taak toebedacht: 
a. de betekenis van geloof en traditie voor de vakbondsvisies en het 

vakbondsbeleid als specifiek historisch bepaald 'onderdeel' van de 
eigen identiteit te verhelderen; 

b. om de verworven inzichten te concretiseren in beleidsgerichte ad
viezen. 

Bij het laatste ging het om vorming en voorlichting binnen het NKV en 
om suggesties voor de verhouding tussen NKV en de katholieke kerk. 
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In een brief van het Verbondsbestuur NKV aan Kardinaal Alfrink, 
waarin de oprichting van de Commissie in september 1972 werd mee
gedeeld, was de opdracht aldus geformuleerd. 
a. 'Het functioneren als een soort "geweten" met betrekking tot het 

beleid op kortere en langere termijn Het NKV wil zijn werk bewust 
onder de kritiek van het Evangelie en de pastoraal stellen. Dit kan 
betekenen dat de kerk haar pastoraal toetst aan de visie van de 
werknemersvakbeweging, maar vooral ook dat het NKV zijn opvat
tingen en beleid laat bevruchten door de Kerk; 

b. De Commissie zou zich kunnen beraden, zowel inhoudelijk als me
thodisch, over vorming en voorlichting van levensbeschouwelijke en 
ethische aard aan kader en leden. Het is ons gebleken dat hieraan in 
deze tijd, waarin allerlei traditionele waarden in discussie zijn, een 
toenemende behoefte bestaat' 

Omdat het NKV tegelijkertijd bezig was forse stappen te zetten naar een 
integratieproces met de andere vakcentrales op basis van de reeds ge
trokken beleidsconclusies, kan aan die opdracht een ambivalent ka
rakter met ontzegd worden. Het doen en laten van de Commissie is dan 
ook sterk bepaald door de organisatorische ontwikkeling die zich aan 
het voltrekken was en waarin zij een marginale en ook vooral legitime
rende functie vervulde. De Commissie moest werken in de overgangs
fase van een zelfstandige confessionele organisatie naar het fase-gewijs 
opgaan van apparaat en mensen in een met-confessioneel verband. De 
tweeslachtigheid die aan zo'n situatie eigen is, had ook zijn weerslag op 
de besprekingen en activiteiten van de Commissie. 
Omdat er in heel het proces van de federatievorming geen sprake was 
van een principiële afwijzing van het confessionele karakter maar het 
doelmatigheidscntenum als moreel principe van doorslaggevende be
tekenis is geweest, heeft de Commissie in de eerste fase van haar bestaan 
zich vooral bezig gehouden met een poging om de eigen NKV-identiteit 
afte leiden uit de 'evangelische waarden'. Hierbij bleef de Commissie 
min of meer onwillekeurig in het oude en vertrouwde denkpatroon 
hangen en raakte dan ook verstrikt in een onbemiddelde op exclusiviteit 
gerichte vraagstelling. 

Na vele moeizame discussies vond men elkaar in een aantal uitgangs
punten, neergelegd in een tussenrapportage aan de beleidsorganen van 
het NKV.172 In nota-taal werd daarin gesteld dat het NKV bij het mee
bouwen aan de samenleving er mede zorg voor diende te dragen dat de 
christelijke idealen en katholieke waarden worden gerealiseerd Het 
geloof werd nu gezien als een inspirerende en motiverende kracht Met 
'christelijk' en 'katholiek' werd weliswaar niet gedacht aan waarden die 
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exclusief zouden zijn voor christen of katholiek, maar die toch als eigen 
waarden ervaren werden of als min of meer vanzelfsprekende implica
ties werden beschouwd. Hiermee was de Commissie weer terug bij de 
vraag naar de eigen identiteit. Want het willen erkennen en nastreven 
van die waarden veronderstelde wel een christelijke grondhouding, zo 
stelde men vast. 

Bovendien zag de Commissie het nog als een taak van het NKV om die 
grondhouding te cultiveren en te voeden door geëigende vorming en 
voorlichting. Volgens de Commissie had het NKV ook een taak naar de 
kerken, primair naar de R.K. Kerk en wel door het aanreiken van 
materiaal en problemen, die aandacht, bezinning en zo nodig openlijke 
stellingname van de kerk vragen. Pas geleidelijk aan raakte de Com
missie ervan doordrongen dat het niet haar taak was een nieuwe for
mule te bedenken voor het bestaansrecht van een katholieke vakbewe
ging, maar dat het ging om de relevantie van de gelovige inspiratie voor 
katholieke mensen in de vakbeweging. Ook preciseerde de Commissie 
de afspraken die met de federatiepartner gemaakt werden over de 
mogelijkheid aan personen en groepen binnen de federatie een eigen 
inbreng te geven. De verdeeldheid die in de historie tussen de Neder
landse vakbonden had bestaan, bleek in de gewijzigde omstandigheden 
onnodig en vermijdbaar te zijn. De scheiding die levensbeschouwing en 
levensbeschouwelijke instellingen in het verleden hadden gebracht, 
maakte nu plaats voor een integrerende bundeling van krachten in de 
Nederlandse vakbeweging. Het proces van rolverandering dat zich in de 
Commissie voltrok leidde tot de vaststelling dat het probleem van le
vensbeschouwing en vakbeweging geëvolueerd was naar een maat
schappelijk bemiddeld denken en dat een katholieke organisatie voor 
de rol van de levensbeschouwing geen voorwaarde meer was. Ook door 
de participerende priesters werden de conclusies van de Commissie als 
bevrijdend ervaren. Bij hen was eenstemmig de overtuiging ontstaan 
dat de leden van het NKV, ook als gelovige mensen, met vertrouwen het 
avontuur van de federatie konden aangaan. 

De moeilijkheid die zich nu voordeed was de vraag hoe deze gewijzigde 
opvattingen duidelijk te maken aan de leden, waarvan er velen dit 
proces nog niet hadden doorgemaakt en als bagage de last van vroegere 
standpunten en veroordelingen met zich droegen. Dit klemde des te 
meer omdat de steun van geestelijke adviseurs inmiddels ontbrak. Uit 
een schriftelijk onderzoekje onder de districtsbestuurders van het 'Al
gemeen Werk' bleek dat bijna overal in den lande het contact met het 
pastoraat tot een minimum gereduceerd was. Een uitzondering vormde 
Limburg waar relatief betere contacten bleken te bestaan. Om de afge-
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legde weg te verduidelijken nam de Commissie het initiatief een hand
leiding samen te stellen, die verscheen onder de titel. 'Hé . . NKV, een 
reisgids voor nieuwsgierige, geïnteresseerde en verontruste mensen'.173 

In deze reisgids werd verslag gedaan van de route die de Commissie had 
afgelegd om bij het inmiddels bereikte eindstadium te komen Nadat 
priesters aan de wieg hadden gestaan van de katholieke vakbeweging, 
hebben wederom priesters een belangrijk aandeel gehad in de ontbin
ding van de strikt kerkelijk gebonden relatie die tussen vakbeweging en 
kerkelijk instituut zo vele jaren had bestaan 

3 Het Visieprogramma 

Een ander gevolg van het proces dat zich binnen de katholieke vakbe
weging heeft voltrokken, was het tot stand komen van een eigen Visie-
programma. Het Verbondsbestuur had daartoe besloten toen de im
passe binnen de katholieke beweging voelbaar werd, onder andere door 
de stagnenng in de ledenwerving Door het wegvallen van de katholieke 
sociale leer als een te hanteren grondwet voor een moderne katholieke 
vakbeweging was een lacune ontstaan die dringend vroeg om een 
nieuwe invulling Toen de katholieke vakbeweging in het begin van de 
zestiger jaren in een intensief intern beraad bezig was met de reorgani
satieplannen voor de standsorgamsatonsche sector en met het ontwer
pen van de ontwikkelingslijnen voor de vakorgamsatonsche sector, was 
tegelijkertijd met nadruk gesteld dat de hernieuwde beweging een grote 
behoefte had een eigentijds visieprogramma. Op dat moment kende 
men alleen het uit 1945 daterende, zeer summiere en in algemene 
woorden vervatte beginselprogram en daarnaast enkele actieprogram
ma's, gericht op binnen korte tijd uit te voeren activiteiten. 
De noodzaak van een nieuwe bezinning werd des te nijpender gevoeld 
omdat inmiddels verschillende bonden de katholieke grondslag hadden 
opgegeven en vervangen door statements van algemeen menselijke en 
humane kleur Het katholiek-zijn was losgelaten als organisatiebeginsel 
en in plaats daarvan werden nu de gedeelde vakbondsbelangen als 
organisatiebeginsel erkend Door allerlei omstandigheden was de ten 
uitvoer brenging van de opdracht vertraagd. De reeds besproken be-
zinningsnota's over de confessionahteit van het NKV fungeerden als 
wegbereiders om de tot standkoming mogelijk te maken. In 1975 ver
scheen de ontwerptekst onder de titel 'Visie ter Visie' en twee jaar later 
werd de definitieve tekst goedgekeurd (juni 1977).174 

De inmiddels op gang gebrachte ontwikkeling had niet stil gestaan Het 
federatieproces was 'the point of no return' inmiddels gepasseerd De 
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aanvankelijke vraag of de deconfessionalisering het einde van het NKV 
zou betekenen was eigenlijk al beantwoord. Het ging er nu om vast te 
stellen met welke bagage het NKV de federatie met het N W zou kunnen 
binnenstappen, welke maatschappij- en mensvisie binnen de relatie met 
de nieuwe partner zou worden ingebracht. Daarom zou het NKV zich 
niet alleen duidelijk moeten uitspreken over zijn vakbondsopvatting, 
over de taak en de positie van de vakbeweging in het gehele maat
schappelijke bestel, maar ook over de wijze waarop het de samenleving 
gestructureerd zou willen zien en welke consequenties daaraan ver
bonden waren. 

Nauw verbonden hiermee was de vraag, welke mogelijkheden er zou
den overblijven om op levensbeschouwelijk gebied invloed uit te oefe
nen na de organisatorische deconfessionalisering De bedoeling was een 
eigentijdse en evangelische opvatting van mens en maatschappijbele
ving te formuleren. De veranderingen binnen de katholieke wereld 
zouden aldus een vertaling vinden in het praktisch handelen van de 
vakbeweging. Het Visieprogramma presenteerde dan ook een gewij
zigde relatie tussen geloof en samenleving in casu tussen kerk en vak
beweging. Het onderstreepte het einde van de binding aan een katho
lieke sociale leer en nam definitief afscheid van een confessionele or
ganisatiestructuur. Na de organisatorische lijn was ook de ideologische 
lijn aan bezinning toe gebleken. Onvermijdelijk drong zich de vraag op 
wat nu nog de plaats en betekenis kon zijn van geloof en godsdienst voor 
het handelen van een vakbond. 

Het ontwerp is in eigen beheer tot stand gekomen. Theologen zijn er 
slechts zijdelings aan te pas gekomen. In de Commissie 'Geloof en 
Vakbeweging' zijn enkele ideologische accenten bestudeerd en bespro
ken. Het Visieprogramma concentreert zich op twee aandachtsvelden. 
Allereerst spreekt het zich op een aantal punten uit over de wijze 
waarop de samenleving zou moeten worden ingericht. Aan de orde 
komen achtereenvolgens opvattingen over de positie van de werkne
mersbevolking, over de positie van de vakbond als 'brede' vakbeweging, 
de maatschappij-opbouw, onderwijs en vorming, het leefmilieu, de 
economische structuren, de multinationale ondernemingen, het eigen
domsrecht etc. 
Het Visieprogramma spreekt zich vervolgens uit voor een belangenbe
hartiging die gepaard gaat met een streven naar structurele verande
ringen, waarbij een situatie van strijd niet wordt geschuwd om de 
gestelde doeleinden te bereiken. Zij wordt zelfs onderstreept als nood
zaak in de situatie van klassenstrijd waarin de maatschappij zich feite
lijk bevindt.174 Omwille van de belangenbehartiging wil het Visiepro-
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gramma die strijd voeren binnen de bestaande structuren door beïn
vloeding van de algemene sociaal-economische politiek. 
Op een persconferentie lichtte Νκν-voorzitter W. Spit het aldus toe: 'Ik 
zou het ook zo kunnen zeggen: we willen definitief afrekenen met het 
confessionele image, zoals het in het politieke jargon wordt gebruikt 
voor een politiek die niet al te duidelijk is en zelfs in zijn uitgangspunten 
vaag. Wij willen uiteraard niet ons verleden ontkennen of kleineren, of 
ook maar iets afdoen aan onze opvatting dat de religieuze overtuiging 
een stimulans en een inspiratiebron voor het maatschappelijk handelen 
kan zijn'. Het NKV staat in de progressieve hoek, 'bij de ongeduldige 
veranderingsgezinden, die menen dat aan de mentaliteit van de maat
schappij veel fundamenteel te verbeteren valt. Begrippen als "links", 
"klassenstrijd", "socialisme" en "uitbuiting" zijn niet langer taboe. Ook 
dat stukje verleden is "verwerkt" ' . 1 7 6 Wij zullen later bezien of en in 
hoeverre het Visieprogramma in zijn uitgangspunten deze gesignaleer
de vaagheden heeft overwonnen. 

Het is van belang na te gaan welke reacties de publikatie van het 
Visieprogramma heeft opgeroepen. Bij alle verscheidenheid in bena
dering lopen de reacties op enkele punten opvallend parallel. Aan de 
hand van commentaren en beschouwingen, met name in de dagblad
pers, kan dit worden aangetoond. Over het algemeen lijkt men nogal 
getroffen door de constatering, dat het NKV de klassentegenstellingen 
als nuchtere realiteit onderkent en van daaruit zijn maatschappijvisie en 
strategie bepaalt. Zo plaatste de Volkskrant boven een weergave van de 
grote lijnen van het Visieprogramma: 'Klassenstrijd vormt uitgangs
punt' — 'alleen door strijd echte hervorming'. Trouw: 'NKV deinst niet 
langer terug voor klassenstrijd' — 'harmonie een fictie als het gaat om 
gewenste economische orde'. In het artikel in Trouw wordt verder 
geconstateerd dat het NKV een punt heeft gezet achter een van de 
belangrijkste leerstellingen uit de katholieke sociale leer, namelijk 'de 
verzoening, het solidarisme en het gemeenschappelijk belang van 
werkgevers en werknemers'. NRC-Handelsblad waardeert het concept 
als een 'polariserend document voor de achterban'. De krant wijst dan 
op het strategiehoofdstuk van het Visieprogramma, waarin wordt ge
steld dat werkelijke structurele veranderingen nooit tot stand zijn ge
komen door overleg maar door strijd. De Gooi- en Eemlander stelt vast: 
'Voor klassenstrijd wordt niet langer opzij gegaan'. 
De Telegraaf heeft ook bedenkingen bij de 'radicalisering'. Deze krant 
is vooral bekommerd om de voorgestane inbinding van de zeggenschap 
van bezitters. Naar aanleiding van de machtsconcentratie van het NKV 
met het N W voorspelt hij 'een ongewisse toekomst, in het bijzonder voor 
het bedrijfsleven'. De Waarheid is niet overtuigd van de oprechtheid 
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van de radicaliteit bij de Νκν-leiding en ziet in het document een bij 
voorbaat tot mislukken gedoemde poging om het vege lijf te redden. 

Ook met betrekking tot de confessionaliteit is er een veelvoud van 
reacties. De Volkskrant stelt: 'NKV rekent af met confessioneel image'. 
Het Algemeen Dagblad: 'NKV werpt de sluiers af — 'NKV wil nieuw 
gezicht'. 'Er wordt afgerekend met het beeld van de brave katholieke 
club. Wat overblijft is een gematigd progressieve vakbond van —ja toch 
— katholieke komaf. Elseviers Magazine stelt: 'NKV zoekt vergeefs naar 
identiteit'. Voor Trouw komt blijkens zijn commentaar, het afstand 
nemen van de confessionaliteit — 'beter: clericaliteit' — niet als een 
verrassing. De krant ziet het als een gevolg van de algemene vermaat
schappelijking van het Nederlands katholicisme. Het NKV heeft een 
aantal leerstellingen uit het verleden van zich afgeschud. De Provinciale 
Zeeuwse Courant gaat zelfs nog een stap verder en schrijft: 'NKV zonder 
confessie' — 'confessie als belijdenis speelt geen enkele rol meer'. Een 
boeiende beschouwing over 'de identiteit van het NKV en zijn inspiratie' 
troffen wij aan in het Financieel Dagblad: 'Er wordt weliswaar weinig 
of niet over God gesproken, maar de katholieke achtergrond blijft 
merkbaar; men zou van een stuk leken-thcologie kunnen spreken'. 'De 
formulering is zo dat hier mensen aan het woord zijn, die hun vroeger 
isolement hebben opgegeven en zich gedreven voelen om met anderen 
hun uit het Evangelie afgeleide inzichten te realiseren'. 

De reacties op de veranderingsideeën van het NKV met betrekking tot de 
economische orde kunnen hier onvermeld blijven omdat dit aspect 
buiten onze vraagstelling valt. Een vergelijking echter van de persreac
ties met de intenties van het NKV geeft ons een toespitsing te zien op een 
aantal concrete items die blijkbaar verder reiken dan hetgeen in de tekst 
en toelichting uitdrukkelijk wordt vermeld. De meest opvallende willen 
wij hier noemen, zoals wij die signaleerden in de Bazuin:177 

a) Het NKV heeft zijn binding met de traditionele katholieke sociale 
leer, zoals neergelegd in de pauselijke encyclieken, verbroken. Met 
als uitgangspunt de analyse van de maatschappelijke werkelijkheid, 
herkent en erkent het nu de feitelijke bestaande klassentegenstellin
gen, die soms alleen door strijd kunnen worden bevochten. 

b) Het afstand nemen van de confessionele organisatiestructuur, zon
der evenwel de betekenis van het katholieke geloof voor het maat
schappelijk handelen af te wijzen, is verstaan als een feitelijke ver
wijdering van het CNV en een toenadering tot het NVV. Óver de 
mogelijkheid om na deze uittocht uit het katholieke isolement toch 
een evangelische inspiratie binnen de vakbeweging werkzaam te 
doen zijn wordt verschillend geoordeeld. 
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c) Behalve de eerder vermelde erkenning van de klassentegenstellingen 
is het aspect van de vergroting van de overheidsinvloed in het pro
ductieproces in het middelpunt van de aandacht geplaatst In diverse 
reacties werd speciale waardering uitgesproken voor de weloverwo
gen formulering van de economische gedachten en de afwezigheid 
van kretologie 

d) Hoewel noch m het Visieprogramma noch in de presentatie de ver
houding tot de KVP met evenveel woorden ter sprake wordt gebracht, 
heeft men zowel tekst als uitleg verstaan als een breuk in de histori
sche relatie met de KVP Ook door de к р-leiders is het aldus ervaren, 
getuige reacties van Andnessen en Vergeer 

Al met al moge duidelijk zijn dat met het verschijnen van het Visiepro
gramma een proces naar builen zichtbaar werd dat verreikende gevol
gen had voor de verhoudingen binnen de katholieke gemeenschap Het 
is daarom gewenst na te gaan hoe het NKV vanuit zijn historische 
confessionele achtergrond en binnen zijn vernieuwde vakbondscon
ceptie nu een rol meent te kunnen toekennen aan geloof en levensbe
schouwing 
Het Visieprogramma plaatst deze vraag in het licht van de gewijzigde 
opvattingen die, vooral na Vaticanum II, binnen het katholieke volks
deel zijn gegroeid omtrent de relatie kerk en wereld en de functies van 
katholieke organisaties Met de ontdekking dat de katholieke sociale 
leer aan overtuigingskracht had ingeboet brak ook het inzicht door dat 
uit het katholieke geloof niet direct concrete 'katholieke' programma
punten af te leiden zijn Bovendien ging men zich realiseren dat met 
godsdienstige overtuiging maar gedeelde maatschappelijke belangen de 
basis vormen van een maatschappelijke organisatie 
De betekenis van het geloof voor het maatschappelijk handelen werd 
binnen het NKV verlegd van het inhoudelijk-programmatisch niveau 
naar het vlak van inspiratie en motivatie Het problematisch worden 
van de verbinding van geloof en sociaal-economische opvattingen deed 
dus een oplossing zoeken in de vorm van een 'inspiratie-theologie' Het 
kerkelijk leergezag heeft binnen deze opvatting een functie als getuige
nis-autoriteit naast andere levensbeschouwelijke instanties, dit geldt 
voor het NKV vooral 'waar zij blijk geven van een maatschappelijke 
bewogenheid, onbevangen sociaal onrecht en verkeerde verhoudingen 
signaleren en aan de zwakken en verdrukten een stem geven tegen de 
machten in de samenleving'.178 

Deze benadering houdt een definitief afscheid in van enige binding aan 
de kerkelijke hiërarchie als gezagsinstantie, corresponderend met de 
allengs gegroeide afzijdigheid van bisschoppelijke zijde inzake de 
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structuurvragen van de vakorganisatie Het proces van ontvoogding, 
dat was ingezet bij de eerste twijfels over het Mandement (1954) kwam 
hiermee tot zijn afronding Toch zijn wij van mening dat het Visiepro
gramma ruimte laat voor enkele kritische vragen De verwijzing naar de 
theologie als een inspiratietheologie bevat een progressief element als 
onderstreping van de mondigheid van de katholieke vakbeweging en 
zijn leden Toch lijkt de vraag gerechtvaardigd of deze benadering niet 
een mogelijkheid biedt voor een privatisering van het christelijk geloof 
Immers een geloof dat enkel werkzaam is binnen de sfeer van inspiratie 
en motivatie, zou geen relevantie (kunnen) hebben voor de concrete 
keuzen van in dit geval een vakbeweging op het maatschappelijk 
werkterrein Toch kan aan het Visieprogramma een oriëntatie van 
evangelische signatuur niet worden ontzegd Over welk onderwerp ook 
een standpunt wordt ingenomen, als een rode draad loopt door heel dit 
Visieprogramma een duidelijke voorkeur voor aandacht en zorg voor de 
ontrechten, onmachtigen, onmondigen en behoeftigen in de samenle
ving Deze voorkeur vormt de bron voor de normen waaraan de waarde 
van ook de meest praktische voorstellen en opvattingen wordt afgeme
ten Een vakbeweging, welke haar organisatorische structuur ook moge 
zijn, die deze visie met deze instelling als leidraad van haar actie wil 
hanteren, zou een middel kunnen zijn om het evangelie van kracht te 
doen zijn in de samenleving Daarbij blijft de praktijk de uiteindelijke 
toetsingsplaats van christelijkheid of onchnstelijkheid 

Dit neemt met weg dat het Visieprogramma m theologisch opzicht en in 
haar nadere uitwerking erg vaag en algemeen blijft De tekst bevat een 
uiterst gering aantal religieuze teksten (drie) Van kerkelijke leiders 
worden twee toespraken vermeld Van het Evangelie wordt twee maal 
verteld dat het voor velen een inspiratiebron is, maar nergens wordt het 
Evangelie geciteerd Wel worden twee vastenbrieven van de Neder
landse bisschoppen en de encycliek 'Mater et Magistra' vermeld De 
naam Jezus Christus komt tussen de 110 000 woorden driemaal voor en 
het woord 'Evangelie' tweemaal Een expliciet gelovige uitspraak is 
nergens aanwezig Invloeden van extern-theologische aard worden 
buiten gehouden Alleen de resultaten worden onder mogelijke kritiek 
gesteld van evangelische normen De vroegere katholieke sociale leer is 
nu vervangen door een normatief mens- en maatschappijbeeld 

Hoe kan het Visieprogramma worden getypeerd9 Zoals het voor ons ligt 
is het Visieprogramma een product van mondige en zelfstandige leken 
die vanuit een met-bevoogde vakbondsconceptie hun visie hebben ge
geven vanuit hun eigen optiek Het is het eerste en ook het laatste 
Visieprogramma, dat door de leden zelf is opgesteld Tot dan toe had-
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den zij moeten volstaan met een reproductie van de katholieke sociale 
leer. In hun discussies kwamen zij nu tot de conclusie dat een dergelijk 
programma niet direct afleidbaar is uit zogenaamde katholieke begin
selen. Maar zij kozen wel voor een Evangelische oriëntatie, wat meer is 
dan een Evangelische inspiratie. Als zodanig is het ook een typisch 
product van een katholieke subcultuur. Dit blijkt ook uit de ethische 
geladenheid, het wat moraliserend karakter van vele passages. In het 
Visieprogramma klinkt een ethisch pathos door. In dit opzicht is het 
verschil met de katholieke sociale leer niet zo groot. De katholieke 
sociale leer beweegt zich binnen de gegeven maatschappelijke verhou
dingen terwijl het visieprogramma meer aandacht besteedt aan veran
deringen van de structuur. De analyse moge scherper zijn geworden, 
maar de keuze blijft gericht op een gemengde economische orde die 
zowel een strikte markteconomie als een volledige staatsbemoeienis 
afwijst. Het kan geplaatst worden in de hoek van een gematigd pro
gressieve maatschappij-opvatting. Een combinatie van een liberaal 
mensbeeld en tegelijk een correctie en bijsturing door de overheid langs 
de weg van geleidelijkheid en wetgeving. Het NKV geeft blijkens zijn 
Visieprogramma de voorkeur aan een reformistische weg tot verande
ring, zij het in een radicaal perspectief, boven een revolutionaire. Het 
gevolg is dat het voor sommigen te marxistisch lijkt en voor anderen te 
liberaal. 

Er zijn ook radicalere standpunten denkbaar en verdedigbaar dan in het 
Visieprogramma worden verwoord. Over heel de wereld zien wij chris
tenen in hetzelfde spanningsveld van Evangelie en sociale werkelijkheid 
tot radicalere standpunten en handelwijzen komen. In eigen land is 
deze tendens eveneens te bespeuren. Blijkbaar is het ongeduld over het 
uitblijven van het komende Godsrijk bij de ene christelijke groepering 
sterker dan bij de andere! Een dialoog tussen de verschillende groepe
ringen en een nadere uitwerking van theologische stromingen als de 
Politieke Theologie, de Economische Theologie en de Bevrijdingstheo
logie zou wel eens nieuwe perspectieven kunnen openen bij het zoeken 
naar een nieuwe verhouding van christelijk geloven en maatschappelijk 
handelen. De vraag moet dan gesteld worden: welke geloofsinterpreta-
tie is geëigend om vruchtbaar en efficiënt te kunnen zijn voor maat
schappelijke verhoudingen en tegelijk de kracht van de evangelische 
boodschap voldoende tot zijn recht te laten komen'1179 

Het Visieprogramma geeft daar geen antwoord op. In onze volgende 
hoofdstukken willen wij uitvoeriger op deze problematiek terugkomen. 
In dit stadium is het voldoende vast te stellen dat de overgang van een 
organisatie op confessionele grondslag naar een pure vakorganisatie 
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een diepgaande problematiek in zich draagt en dat de theologie (nog) 
geen duidelijk antwoord weel te bieden op de vragen van de aardse 
werkelijkheid. Het is duidelijk dat bij een dergelijke stand van zaken er 
ook geen ruimte meer bestaat voor een directe bemoeienis met vak
bondszaken van de kant van de kerkelijke hiërarchie, noch van priesters 
'vanwege hun geestelijk ambt'. Het geestelijk adviseurschap is volledig 
weggedacht. 

4. De identiteitskwestie en de federatievorming 

De aanvaarding van het federatiemodel ging gepaard met een be
zorgdheid, hoe de eigen identiteit veilig te stellen. Hoewel het besluit 
voor een nieuw visieprogramma in dezelfde beleidsconclusies was op
genomen als het besluit tot het streven naar een nauwer samengaan van 
de drie vakcentrales, zijn beide besluiten onafhankelijk van elkaar uit
gevoerd. Het NKV heeft zich vooral om praktische redenen gericht op de 
vorming van een federatie. Toen het CNV tot de conclusie kwam dat het 
avontuur toch te riskant was, juist wat betreft de mogelijkheid eigen 
opties te kunnen realiseren, was dit voor het NKV geen reden om van de 
ingeslagen weg afte stappen. Voor het NKV golden de bezwaren van het 
CNV niet. 
Het federatiemodel dat werd aanvaard, was ontworpen door het orga
nisatiebureau Bosboom-Hegener. Gekozen was voor het model van een 
zware federatie dat wil zeggen een federatievorm die zoveel mogelijk 
alle beleids- en overlegstructuren in één centrale zou samenbrengen. 
Eén voorbehoud werd gemaakt: indien een van de participanten van 
mening was dat het gekozen beleid indruiste tegen de innerlijke of 
zedelijke overtuiging van een der partners, zou een eigen standpuntbe
paling mogelijk blijven. Een zevental voorwaarden werd opgesteld 
waaronder een beroep op een dergelijk voorbehoud kon worden ge
daan. Maar dit mogelijk beroep op de identiteitsbeschermende voor
waarden maakte het des te noodzakelijker een duidelijker inzicht te 
krijgen in de redenen voor een dergelijk voorbehoud. Daarmee was de 
vraag naar een nadere omschrijving van de eigen identiteit opnieuw aan 
de orde gesteld. 

Met hartstocht en eerlijke bewogenheid is hiernaar gezocht. Het werd 
aangevoeld als een ernstige zaak. Men wilde zich verantwoorden, zowel 
naar eigen geweten als naar de kerkelijke overheid toe van wie men wist 
dat zij zich nog steeds verantwoordelijk voelde voor het reilen en zeilen 
van de katholieke arbeiders. Maar ook naar de eigen achterban was een 
verantwoording noodzakelijk. Een deel daarvan was op een dergelijke 
salto mortale niet voorbereid. De echo van de bezwerende klanken uit 
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het kerkgebouw was nog geenszins uitgestorven. Had men zich tot nu 
toe tevreden kunnen stellen met een vaag omlijnd beeld, de huidige 
situatie daagde de katholieke vakbond uit nu eens precies te omschrij
ven waarin die eigenheid, waarvan zo hoog werd opgegeven, nu precies 
bestond. En dit bleek des te moeilijker omdat inmiddels de werkzaam
heden van de standsorganisaties praktisch waren weggevallen. Deze 
hadden in ieder geval minstens de suggestie gewekt dat men met iets 
specifiek eigens bezig was. Een ijverig maar ook verward zoeken naar de 
omschrijving van de eigen identiteit werd nu ingezet. Dit was van 
belang ook 1er versterking van de eigen positie bij de intrede in het 
federatieverband. Men kon voorwaarden stellen. 'Dít is onze identiteit 
en gelieve er wel rekening mee te houden'. De moeilijkheid deed zich 
voor dat het op basis van de gestelde doeleinden en uitgangspunten niet 
eenvoudig bleek de eigen identiteit aan te wijzen. Gezocht werd naar 
imponderabilia als nestgeur, herkenbaarheid etc. Maar hoe die geur 
rook en hoe die herkenbaarheid gestalte moest krijgen, kon niemand 
aangeven. Corn. Verhoeven beschreef het zoeken naar de eigen identi
teit als een vruchteloze poging om in een beslagen spiegel het eigen 
gezicht te herkennen.180 De spiegel was inderdaad beslagen. Gevraagd 
om een concreet voorbeeld te geven van een situatie waarin een katho
lieke vakbeweging als partner een eigen standpunt zou moeten inne
men, kon een van de bondsvoorzitters niet verder komen dan het 
denkbare geval dat de federatie een standpunt zou innemen inzake de 
abortus-regeling. 

Incidenteel werden toch nog enkele pogingen gedaan om met behulp 
van priesters dit identiteitsbeeld duidelijker ingevuld te krijgen. Zo 
heeft nog enkele jaren een priester-theoloog geprobeerd de Bouw- en 
Houtbonden van het NKV van dienst te zijn, waarvan wij in het Voor
woord al melding maakten. Hij moest dit streven opgeven toen bleek 
dat het zoeken naar eigen identiteit in plaats van stimulerend en legiti
merend wel eens als een hinderlijke kritische factor kon uitpakken. De 
ongetwijfeld goede bedoelingen waarmee deze functionaris in dienst 
was genomen — het ging natuurlijk ook om geruststelling van een 
eventueel klein percentage van een verontruste achterban — moesten 
het afleggen tegen de ontnuchterende uitwerking van kritische opmer
kingen en vragen die deze functionaris ging stellen bij het handelen en 
spreken van de Bond zelf. Aan vragen vanuit een kritische theologie was 
men niet toe. Na twee jaar is dit experiment overigens tot tevredenheid 
van beide partijen beëindigd. 

De behoefte om toch enige steun te krijgen bleek ook uit de uitnodiging 
aan bisschop Ernst om tijdens een congres van de Bouw- en Houtbond 
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NKV op persoonlijke titel een woord van pastorale bemoediging te 
komen spreken over het onderwerp identiteit.181 Men wilde wel weer 
eens een bisschop horen. Hij deed dit overigens voortreffelijk, maar kon 
niet verder komen dan te constateren dat identiteit behouden kan blij
ven zoals in een huwelijk ieder van de partners de eigen identiteit 
behoudt en samen een nieuwe identiteit opbouwen. Zoals vele verge
lijkingen ging ook deze mank omdat het probleem was dat in het 
federatieproces de zelfstandigheid en eigenheid van de partner juist in 
het geding was. Om diezelfde reden hebben de zeven identiteitsvoor-
waarden nooit in werking kunnen komen. Want inmiddels was de 
federatievorming zo dicht bij een fusie gekomen, dat aan de voorwaar
den de ruimte ontvallen was om nog werkzaam te kunnen zijn. Terwijl 
de federatie op weg was naar een fusie en the point of no return had 
gepasseerd, waren voorwaarden geformuleerd die alleen betekenis 
konden hebben zolang de federatie een federatie was. De federatie was 
zo zwaar dat de fusie erin lag opgesloten en onafwendbaar was. Om dan 
nog te spreken over federatievoorwaarden zou door kwaadwilligen ge
duid kunnen worden als een vorm van boerenbedrog, door goedwilligen 
als een vorm van zelfmisleiding. 
Niet de identiteit van de katholieke leden was het object van onderzoek, 
maar de identiteit van de bonden. Het gaat dan niet aan om voorwaar
den te formuleren die alleen van kracht kunnen zijn zolang de bonden 
zelf hun eigen entiteit behouden en als entiteit zelf drager en subject 
kunnen zijn. Zo gauw bonden besloten zijn hun eigen entiteit op te 
heffen en over te doen gaan in een andere entiteit, krijgt het bezorgde 
spreken over behoud van eigen identiteit iets verhullends. Dan wordt op 
argumenten, die alleen voor een echte federatie gelden, een fusie voor
bereid. Misschien dat in het aanvoelen van deze ambivalentie de ver
klaring gezocht kan worden dat de operatie van de fusie-vorming voor 
velen toch iets overrompelends heeft gehad, alle voorlichting en ge
pleegde inspraak ten spijt. Het lijkt teveel gevraagd te veronderstellen 
dat alle leden dit proces hebben doorzien. 

5. Het FN v-Secretariaat Levensbeschouwingen Vakbeweging 

Toen eenmaal het draagvlak van de identiteit van de katholieke vak
beweging als groep was prijsgegeven, werd de noodzaak gevoeld een 
onderdak te creëren voor de katholieke identiteit van de leden. Binnen 
het gebouw van de ongedeelde FNV diende daartoe een ontmoetings
ruimte en bezinningsruimte gecreëerd te worden. Zo was de situatie 
toen op het FNV-congres dec. 1978 besloten werd tot instelling van het 
'Secretariaat Levensbeschouwing en Vakbeweging'. In de schoot van de 
'Commissie Geloof en Vakbeweging' is de eerste blauwdruk ontstaan 
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voor een dergelijke ontmoetings- en bezinmngsruimte Een aparte 
werkgroep heeft het bouwsel verder uitgewerkt In de schriftelijke rap
portage die zij daarover uitbracht baseerde ze zich op de punten 23 en 
24 van het inmiddels aanvaarde Protocol tussen de beide partners 182 

Uitgangspunt was de Intentieverklaring 'Dat ook bij de meest ver
gaande vorm van samenwerking personen en groepen ruimte dienen te 
hebben om vanuit hun geloof of levensovertuiging een inbreng te leve
ren' Dit sloot aan op de Statuten van de FNV lid drie 'De Federatie 
erkent de betekenis die geloof en levensovertuiging hebben als bron van 
inspiratie voor vakbondsactiviteiten' Om deze betekenis te honoreren 
dienden organisatorische lijnen te worden uitgezet zowel intern, naar 
het beleid toe, als extern Dit laatste zou moeten bestaan in het onder
houden van een relatie met vooropgestelde erkenning en respectering 
van wederzijdse autonomie Iedere vorm van bevoogding werd uit
drukkelijk afgewezen Als algemene grondslag koos men nu de ge
meenschappelijke sociale positie en belangen Wat betreft de levensbe
schouwing viel het accent dan ook niet op het inhoudehjk-program-
matische maar op de functie die van een levensbeschouwing kan uit
gaan als stimulans, motivatie en inspiratiebron Een exclusief typisch 
katholieke doelstelling werd als mogelijkheid resoluut van de hand 
gewezen 

Ook de vroegere sterk geïnstitutionaliseerde binding aan een kerkelijke 
instantie door verplichte goedkeuring van de statuten en de medewer
king van priesters werd nu met name uitgesloten, hoewel in de rappor
tage erkenning wordt opgebracht voor 'de veelal gunstige invloed op het 
gebied van bezinning en sociale houding', die door de kerk is uitgeoe
fend Een nieuwe, nog te vinden vorm van verbondenheid wordt na
drukkelijk op prijs gesteld 

Onder 'geloof valt volgens de rapportage te verstaan een levensover
tuiging, waarbij het geheel van opvattingen, waarden en normen ge
fundeerd is in een geloof in God Onder 'levensovertuiging' valt te 
verstaan een geheel van opvattingen, waarden en normen, dat niet 
gefundeerd is in een geloof in God De hantering van het woord 'le
vensovertuiging' betekent dat ook aan humanisten en andere met-ge
lovigen een ruimte wordt aangeboden om gestalte te geven aan hun 
levensovertuiging Voor allen geldt, dat men aan zijn geloof of levens
overtuiging op fundamentele wijze een zingevende betekenis ontleent 
voor zowel het individuele als gezamenlijke, menselijk bestaan 
Wat het fungeren van geloof of levensovertuiging betreft wordt gecon
stateerd dat velen in de им dit als een individuele aangelegenheid en 
verantwoordelijkheid beschouwen en anderen menen, dat ook een 
groepsgewijze beleving van fundamentele betekenis is Vooral voor 
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enkele katholieke leden zal deze mogelijkheid tot groepsgewijze bele
ving telkens een centraal punt blijken. Ook de bisschoppen zullen daar 
later herhaaldelijk op terugkomen. In beginsel gelden de aangeboden 
mogelijkheden voor een groepsgewijze beleving ook voor diegenen die 
hun socialisme als een levensbeschouwing beleven. Zij missen wel een 
herkenbaar organisatorisch verband met een aanspreekbaar bestuurlijk 
orgaan, hetgeen de operationele mogelijkheden beperkt. 
Als centrale vooronderstelling wordt uitgegaan van de mogelijkheid om 
vanuit geloof en levensovertuiging een inbreng te leveren die relevant 
kan zijn voor de visie en het beleid van de vakbeweging, in casu de FNV. 
Daarnaast wordt echter de huiver onderkend dat het vormgeven aan 
een interne levensbeschouwelijke pluriformiteit, gekoppeld aan de or
ganisatie, een desintegrerende werking kan hebben op de gewenste 
eenheid van visie en beleid van de organisatie. Die huiver wordt des te 
begrijpelijker omdat het verband tussen met name geloof en maat
schappelijk denken en handelen op zeer uiteenlopende wijze wordt 
beleefd en in praktijk gebracht. Ook de geschiedenis van het NKV, 
voorheen KAB, biedt hieromtrent voldoende denkstof. 

De rapportage vermeldt drie verschillende benaderingswijzen van deze 
materie: 
a) De 'fundamentalistische' benadering, waarin een directe relatie 

wordt gelegd tussen geloofservaringen en -opvattingen en maat
schappelijke opvattingen. In de katholieke vakbeweging is deze 
overtuiging gedurende lange tijd van kracht geweest. 

b) De 'personalistische' benadering, waarin geen directe of indirecte 
verbinding wordt gelegd tussen geloof en maatschappijvisie; geloof 
wordt gezien als een louter persoonlijke inspiratiebron, los van de 
maatschappijvisie waartoe men op zuiver redelijke gronden komt. 
(Beter dan het woord 'personalistisch' had men als term kunnen 
kiezen voor een 'privatistische individualistische' benadering, G.W.) 

c) De 'bemiddelende' benadering, waarin de feitelijke maatschappij
analyse als noodzakelijk medium of instrument wordt gezien om de 
geloofsovertuiging van personen of groepen op maatschappelijk ni
veau tot gelding te kunnen brengen; in deze benadering wordt aan 
het geloof niet alleen een inspirerende of motiverende functie toe
gedacht, maar vooral ook een toetsende en kritische functie, juist 
waar het de normatieve aspecten van maatschappelijk denken en 
handelen betreft. 

De FNV kiest voor de 'bemiddelende' benadering. Alleen deze leent zich 
uit een oogpunt van realiseerbaarheid en wenselijkheid voor een nadere 
concretisering van de intenties waarmee ten aanzien van de verhouding 
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geloof/levensovertuiging en vakbeweging de partners elkaar benaderd 
hebben. Voor het NKV betekent de erkenning en aanvaarding van deze 
'bemiddelende' benadering een doorbraak in het historisch-ideologisch 
denken van de katholieke organisaties. Deze doorbraak is binnen de 
historische ontwikkeling van het NKV bovendien van recente datum. 
Ook is zij nog amper door theologische theorie-vorming onderbouwd. 
In theologisch opzicht wordt hier een vrijwel nog braakliggend terrein 
betreden. Op een andere plaats in deze studie willen wij trachten een 
samenvattend overzicht over de theologische verkenningen op dit ge
bied weer te geven. Voor het standpunt van de FNV betekent de keuze 
voor de 'bemiddelende' benadering dat rechtstreeks uit geloof of le
vensovertuiging afgeleide specifieke opvattingen over vakbondsvragen 
als niet ter zake doende worden afgewezen. De fundamentalistische 
opvatting wordt gezien als niet passend in de zelfopvatting van de FNV. 
Dit betekent geenszins dat ieder gestructureerde relatie van de FNV met 
kerken en levensbeschouwelijke groeperingen wordt afgewezen. De 
FNV erkent dat vanuit een eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
maatschappelijke grootheden als kerken, levensbeschouwelijke instan
ties en vakbeweging aan elkaar een boodschap kunnen hebben. Over de 
aard van zo'n relatie wordt uitdrukkelijk gesteld: 

— de eigen aard van de verantwoordelijkheid en de eigen grenzen van 
het maatschappelijk werkveld van vakbeweging enerzijds en ker
ken/levensbeschouwelijke groeperingen anderzijds dienen door 
beide instanties te worden erkend, als basisvoorwaarde voor elke 
vorm van contact; 

— de erkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid vraagt bij elke 
vorm van contact om een principiële onafhankelijkheid en distantie 
van beide instanties ten opzichte van elkaar, opdat de boodschap die 
men aan elkaar geeft tot zijn recht kan komen en ernstig kan worden 
aangenomen; 

— elke vorm van contact zal de structuur dienen te hebben van een 
dialoog-verhouding, waarin beide instanties elkaar kunnen infor
meren, kritisch bevragen en elkaar van dienst kunnen zijn, in het 
bijzonder wat betreft de raakpunten tussen het beleid en de visies 
van beide instanties ten opzichte van maatschappelijke problema-
tieken. 

Een ander aspect betreft de vraag of de relatie met elke, voor de FNV 
relevante, kerk of groepering afzonderlijk zou moeten worden opge
bouwd of dat een gecombineerde vorm van contact de voorkeur ver
dient. Men kiest voor beide mogelijkheden, zij het met een lichte voor
keur voor gecombineerde benadering. Vervolgens wordt vastgesteld dat 
het creëren van een geformaliseerde contact- en communicatievorm 
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alleen dan van betekenis en waarde is, indien zowel van de kant van de 
leden als van de kant van de kerk of levensbeschouwelijke organisatie, 
waartoe zij behoren, op een dergelijke vormgeving prijs wordt gesteld. 
Die behoeften kunnen een verschillende graad van intensiteit vertonen. 
Bij de kerken en het Humanistisch Verbond is in de leidende kringen 
deze behoefte aanwezig gebleken. Hoezeer het federatiecongres in feite 
al op een fusie rekende, moge blijken uit de vaststelling dat voor de 
relatie met de kerken en anderen een dusdanige vormgeving dient te 
worden ontworpen dat daarbij de toekomstige fusiesituatie als het ware 
is ingecalculeerd. 
Het ging er nu om organisatorische modellen te ontwerpen waarin de 
levensbeschouwelijke pluriformiteit binnen de FNV en de gewenste re
latie met de kerken en levensbeschouwelijke groeperingen tot hun recht 
konden komen. Hiertoe werd een coördinerend centrum, dat als het 
ware het centrale zenuwstelsel zou vormen, noodzakelijk geacht: een 
Secretariaat voor Levensbeschouwing en Vakbeweging. In het woord 
'levensbeschouwing' werden zowel gelovige als anders gefundeerde 
overtuigingen onder één noemer gebracht. De opdracht van het Secre
tariaat, met een beleidsvoorbereidende taak naar het bestuur en een 
initiërende taak naar de beleidsvelden toe, werd als volgt gepreciseerd: 
a) Het bestuderen van documenten uit kerkelijke en humanistische 

kringen, die relevant zijn voor het werkterrein van de FNV. Als 
voorbeelden van voor de FNV relevante geschriften werden ge
noemd: het materiaal van de Raad van Kerken over een 'nieuwe 
levensstijl'; de bisschoppelijke brieven over macht, onmacht, hoop; 
over welvaart en versobering; bewapeningswedloop etc. en de aan
gekondigde brief over een arbeidsethiek; de recente verklaring van 
de Raad van Kerken over de neutronenbom; het verslagboek Con
ferentie Milieuproblematiek 1975 van het Humanistisch Verbond. 

b) Het hanteerbaar maken van deze geschriften voor de interne bezin-
ningsactiviteiten. 

c) Het verwerken van de eigen reflectie en van de opvattingen, die 
vanuit de interne bezinningsgroepen worden ingebracht tot beleids
adviezen aan Federatiebestuur en Federatieraad. 

d) Het voorbereiden van de contacten tussen de FNV en de kerken, casu 
quo het Humanistisch Verbond, met name wat betreft de inhoude
lijke aspecten. 

Om dit alles mogelijk te maken wordt het Secretariaat terzijde gestaan 
door een Contactcommissie Levensbeschouwing en Vakbeweging. De
ze wordt samengesteld uit: 
— leden aangewezen door de bonden; 
— representanten uit Scholing en Vorming en uit de districtsorganisa

tie; 
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— representanten uit de levensbeschouwelijke hoofdstromingen op 
persoonlijke titel 

Wat de laatstgenoemde vertegenwoordigers betreft wordt voorgesteld 
om op persoonlijke titel pastores, respectievelijk humanistische raads
lieden uit te nodigen, die betrokken zijn bij het werk van de vakbewe
ging Het verdient aandacht dat in deze opzet de leden van de Con
tactcommissie door de vakbeweging zelf worden aangezocht en be
noemd De tijd dat door de katholieke kerk priesters aan de vakbewe
ging werden toegevoegd met een eigen zending is definitief ten einde In 
de huidige samenstelling is één R К priester lid van de Contactcom-
misssie Zijn lidmaatschap werd niet door een bisschop bekrachtigd 
Van beide kanten was daaraan ook geen behoefte 
In een fraai uitgegeven brochure, een soort visitekaartje van het Secre
tariaat Levensbeschouwing en Vakbeweging,183 vinden wij een samen
vatting van de verschilpunten met de vroegere situatie, toen het NKV nog 
sterk kerkelijk gebonden was 

— 'geloof is vervangen door 'levensbeschouwing', 
— iedere vorm van bevoogding wordt nadrukkelijk uitgesloten, 
— de fundamentalistische benadering, zoals vroeger gebruikelijk was, 

wordt afgewezen, 
— gekozen wordt voor de dialoog vorm, vakbeweging en kerken gaan 

een open gesprek aan, 
— een gestructureerde relatie wordt beoogd, maar niet op exclusieve 

basis, 
— het bestaan van eigen specifieke opvattingen over vakbondsvraag

stukken wordt afgewezen, 
— als bindend beginsel wordt erkend de samenwerking aan het welzijn 

van de werknemers De FNV wil onderdak bieden aan iedereen die 
het eens is met de doelstelling en wil als zodanig een pluriforme 
vakbeweging zijn Katholieke opvattingen kunnen ook in groeps
verband bekeken worden 

De unieke positie van de geestelijk adviseur is hiermee definitief afge
schreven Aan de levensovertuiging wordt behalve inspiratie en zinge
ving wel een kntisch-toetsende functie toegekend 'Bij de confrontatie 
tussen levensbeschouwing en vakbeweging, waarvoor de FNV ruimte wil 
bieden, draait het vooral om die kntisch-toetsende functie' lezen wij in 
de brochure Maar gold dit voorheen ook met voor de geestelijk advi
seur, zij het dat hij andere criteria hanteerde1' Ook kan de vraag gesteld 
worden of strikt christelijke en exclusieve standpunten toch niet denk
baar zijn Wat betreft mogelijke twijfels of de opinies van kerken en 
anderen toch niet een vrijblijvend karakter zullen dragen, wordt in de 
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brochure een uitspraak van Wim Spit aangehaald: 'Het is uitdrukkelijk 
de bedoeling dat de uitkomsten in het beleid een rol kunnen spelen'. 

6. Reacties van de bisschoppen 

Voor ons is het nu van belang na te gaan hoe de kerken, en met name de 
leiding van de katholieke kerk op deze geschetste ontwikkeling rea
geerden. Aan de totstandkoming van het Secretariaat waren enkele 
contacten met de bisschoppen voorafgegaan. Deze betroffen zowel het 
Visieprogramma als de nieuwe koers die het NKV ging varen. Op 9 
december 1969 hadden de bisschoppen al het standpunt ingenomen dat 
katholieke instellingen op verschillende, en op hun eigen wijze de rela
tie tot de kerk kunnen regelen. Zij verklaarden wel graag gesprekspart
ners te willen blijven.184 Van de kant van het NKV is dan ook steeds 
opening van zaken gegeven en de nodige informatie verstrekt. Zo werd 
het episcopaat — zoals eerder vermeld — in 1972 per brief op de hoogte 
gesteld van de instelling van een 'Commissie Geloof en Vakbeweging' 
en werd het eerste tussentijdse verslag in 1975 aan hen toegestuurd. In 
1975 en 1976 vonden enkele studiedagen plaats van de Νκν-leiding met 
vertegenwoordigers van de R.K. Kerkprovincie waaronder steeds ook 
een aantal bisschoppen. Het ging daarbij vooral om de nieuwe relatie 
tussen kerk en vakbeweging. De verdeeldheid in het bisschoppencollege 
speelde ook toen al parten. De bisschop van Roermond weigerde per
soonlijk te verschijnen 'omdat dit in zijn bisdom verkeerd zou vallen'. 
Een keer stuurde hij zijn vicaris H. van der Meer. Om verder te komen 
dan in die situatie mogelijk bleek, werd een werkgroep gevormd die 
enkele notities zou opstellen inzake de relatie tussen kerk en vakbewe
ging-
Mogelijkerwijze hebben de gevoerde gesprekken invloed gehad op de 

passage in de Vastenbrief van 1976185 waarin de bisschoppen verklaren: 
'We zijn ons ervan bewust dat de deconfessionalisering zich als nood
zaak aandient, wanneer samenwerking of fusie van instellingen nood
zakelijk is voor het bereiken van hun doeleinden. Wij spreken echter de 
verwachting uit dat in zulke situaties ruimte geschapen wordt opdat de 
kerken hun functie blijven vervullen in de aldus ontstane algemene 
instellingen'. Met de oprichting van het Secretariaat werden zij twee 
jaar later op hun wenken bediend. 

Nogal pijnlijk werd de situatie toen de bisschoppen op 18 juni 1977 een 
ietwat verlate reactie gaven op de tekst van het ontwerpprogramma 
'Visie ter Visie' en op de federatieplannen, juist op het moment dat de 
fusieplannen openlijk waren uitgesproken en de tekst van het Visie-
programma na twee jaar definitief werd vastgesteld.186 Het ongelukkig 
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moment deed de gedane suggesties van de bisschoppen met groter 
wantrouwen lezen dan misschien nodig was. Zelf verklaarden de bis
schoppen vooral waarde te hechten aan de algemene opmerkingen, 
waarmee hun brief was begonnen. In hun reactie plaatsten de bis
schoppen de volgende kanttekeningen. 
De vraag wordt gesteld of de beperking van de functie van het geloof tot 
motivatie, bezinning en getuigenis zonder duidelijk kenbare relatie met 
sociaal-programmatische vraagstukken zoals in het Visieprogramma 
geschiedt op den duur aanvaardbaar is. Ook in processen van beleids
voorbereiding, beleidsvorming en beleidsvoering zou een inspelen op 
elkaar van de kerkelijke leiding en kerkleden op alle niveaus van de 
beleidsvoering van de vakbeweging wenselijk zijn. 
De bisschoppen gaan accoord met aansluiting bij die stroming in het 
Christendom die zich ontwikkelt naar een sociaal en politiek engage
ment ten gunste van de armen, de machtelozen en onmondigen. Maar 
zij vragen ook aandacht voor de spirituele aspecten in diezelfde traditie 
die meer individueel-persoonlijk zijn gericht. Aldus is een dieper gaan
de werking van het Christendom mogelijk dan de keuze voor één stro
ming. Er diende dus meer aandacht te worden gegeven aan de geeste
lijke waarden in de christelijke traditie. 

Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe in de toekomst de relatie 
tussen geloof, kerk en vakbeweging op de meest vruchtbare wijze kan 
functioneren. De bisschoppen suggereren het model van de federatie 
niet op te geven alvorens het vraagstuk van de relatie geloof-kerk-ka-
tholiek georganiseerde werknemers al experimenterend een voor de 
toekomst bevredigende oplossing heeft gekregen. 
De opinies van de bisschoppen zijn steeds in vragende vorm geredi
geerd: 'Wellicht verdient het aanbeveling' en dergelijke. Aansluitend bij 
twee passages uit het Visieprogramma vinden zij de beperking tot in
spiratie en bezinning te mager en willen zij deze wel binden aan een 
concreet sociaal programma. 
De Volkskrant (Auwerda) noemt dit 'gouden woorden', maar bespeurt 
toch iets van de oude socialisten vrees.187 De brief wekte enige onrust in 
de pers en riep de vraag op: 'Naar een nieuw mandement9' In de 
vakbondswereld besloot men de schade binnenshuis te houden en de 
altijd milde bisschop Ernst haastte zich in zijn rol van bemiddelaar het 
dreigende vuurtje te blussen met een interview in de Vakbondskrant:188 

'Het NKV is volkomen vrij in zijn doen en laten en de bisschoppen 
piekeren er niet over de vakbondsdemocratie op 'n oneigenlijke manier 
te beïnvloeden'. 

Wanneer wij de reactie van de bisschoppen samenvatten dan zien wij 
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naast een lofprijzing en een accoordverklaring met het Visieprogramma 
ook een zekere aarzeling ten aanzien van de voorgenomen fusie. In 
september 1977 vindt een eerste officiële ontmoeting plaats tussen Bis
schoppenconferentie en het bestuur van de FNV. De voorzitter van de 
FNV W. Kok noemde het een 'historisch gebeuren'. In October 1978 vond 
een nieuwe ontmoeting plaats. De centrale vraag blijft telkens of er voor 
de katholieken als groep toch niet een eigen ruimte moet overblijven 
voor eigen bezinningsactiviteiten. Met name blijken de uit het NKV 
afkomstige sociale scholen en het vormingscentrum, het A.C. de 
Bruijn-instituut, kinderen die men niet graag uit handen geeft. De 
bisschoppen stellen in het bijzonder prijs op de mogelijkheid van een 
bilateraal contact, want, zo stelde Kardinaal Willebrands: 'De R.K. 
Kerk zal zich niet altijd geheel kunnen terugvinden in standpunten van 
de Raad van Kerken'.189 

De bisschoppen blijven prijs stellen op een beperkte exclusiviteit. Ei
genlijk weten de bisschoppen met de voorgenomen fusie niet goed raad. 
Er werd een gebouw opgetrokken waarbinnen zij de weg niet weten. Zij 
hebben er geen vrij toegang. Er is zelfs geen kapelletje waarin zij zich 
met hun kudde kunnen terugtrekken. De bisschoppen staan toch buiten 
spel. In 'Het Binnenhof werd de impasse door ons aldus beschreven: 
'Toen de ideologie van de katholieke sociale encyclieken en ook van de 
rooms-katholieke vakbeweging in discrediet kwam en de onhoudbaar
heid van de geïsoleerde katholieke vakbeweging duidelijk was gewor
den, ontstond een impasse. Toen ook het vertrouwde instituut van de 
geestelijk adviseur zijn fundering was kwijtgeraakt, kwam de katholieke 
vakbeweging voor de moeilijke opdracht zelf een vorm te vinden, 
waarin het waardevolle van de katholieke levensbeschouwing ook in 
een grotere eenheid aan bod zou kunnen komen'.190 Het NKV heeft aan 
deze opdracht proberen te voldoen door de oprichting te stimuleren van 
het Secretariaat Levensbeschouwing en Vakbeweging. Tekenend is dat 
het niet door een priester werd bemand, maar door een leek-theoloog, 
geschoold aan de universiteit van Nijmegen. Hij trad in functie op 1 mei 
1979, precies 25 jaar na het verschijnen van het Mandement van 1 mei 
1954. 
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Deel С. 

Verkenning en uitzicht 





VIII. Theologische en pastorale verkenningen 

Op zoek naar een nieuwe theologie 

Een cultuuromslag vraagt om een nieuwe theologie. Het ideologisch 
vacuüm waarin de vakbeweging terecht was gekomen illustreert de 
ontoereikendheid van het kerkelijk denken om de kloof tussen kerk en 
maatschappij te dempen. De katholieke vakbeweging had lange tijd een 
geschikt instrument geleken om die kloof te overbruggen. Toch was die 
overbrugging schijn. De katholieke kerk heeft de maatschappelijke 
ontwikkeling niet in de kern begrepen. Daardoor is het de bruggebou
wers niet gelukt een houdbaar bruggehoofd tot stand te brengen. 
De theologische fundering was fundamentalistisch en dualistisch van 
aard. Omdat het arbeidersprobleem vooral als een moreel probleem 
werd gezien kon het antwoord niet adequaat zijn. De geloofsvisie be
lette de analyse van de arbeiderssituatie. Uiteindelijk ging het om het 
geestelijke en niet om het materiële belang. Het was de intentie om de 
erkende rechtvaardige strijd voor verbetering van het materiële onder
geschikt te maken aan en inpasbaar binnen de geestelijke doeleinden. 
Deze constatering doet niets af aan het gegeven dat binnen deze doel
stelling belangrijke impulsen van de kerk zijn uitgegaan tot verbetering 
van de sociale situatie van de arbeider. 
Dat de kloof niet overbrugd werd blijkt ook uit de pogingen binnen de 
katholieke gemeenschap — en ook daarvan waren priesters exponenten 
—, om de emancipatie van de arbeiders binnen de katholieke kerk zelf 
een royale kans te geven. Men was daar veel meer geïnteresseerd in de 
emancipatie van het katholieke volksdeel binnen de totale Nederlandse 
gemeenschap. Aan de arbeiders werd daarbinnen een bescheiden plan 
toebedacht. Priesters die het wel voor de arbeiders opnamen, hadden 
het dikwijls hard te verduren. Het standsbewustzijn binnen de katho
lieke kerk was oorzaak van een weerbarstig verzet tegen sociale gelijk
heid. 

Dit alles is niet naar voren gebracht met de bedoeling een soort zwart
boek samen te stellen over een falend kerkelijk beleid. De analyse van 
de geschiedenis kan ons helpen te zoeken naar een nieuwe benadering. 
Het gaat er om het verleden te verwerken als verwijzend naar de toe-
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komst Een theologische reflectie lijkt dan onmisbaar Achter de idee 
van stands- en vakorganisatie lag een theologische grondvraag ver
scholen inzake de verhouding van natuur en genade, van schepping en 
Rijk Gods, inzake Gods heilsplan met de wereld 

'Emancipatie of wegtrekken uit het diensthuis het is de strijd van een 
levensconceptie tegen een totaal andere, in diepste wezen is emancipa
tiegeschiedenis de beschrijving van een theologisch conflict, dat zich in 
heel de wereld tegelijkertijd voordoet De dragende gedachte was 'Hoe 
moet het oude Christendom in de moderne wereld staan, hoe moet het 
alle levensverhoudingen doordringen9 '191 

Ook om pastorale redenen is een theologische verkenning gewenst De 
nauwe verbinding van maatschappelijke inzichten met geloofsovertui
ging en geloofstrouw heeft zowel in het verleden mensen gesteund als in 
het heden velen in verwarring gebracht 

Theologisch is de crisis al in de dertiger jaren ingezet Figuren als 
Chenu, Rahner en Congar hebben toen al met hun 'nieuwe theologie' 
de mogelijkheid van een andere visie dan de gebruikelijke onder 
woorden gebracht Hoe voorzichtig en aarzelend ook gesteld, was dat 
voor die tijd al heel wat Maar eerst na de tweede wereldoorlog en met 
name tijdens het Vaticaans Concilie is het besef van de noodzaak van 
een andere theologie doorgebroken Het denken vanuit een metaphy
sische werkelijkheidservanng werd vervangen door een met-metaphy-
sische, nl een heilshistorische Zo'n overgang betekende noodzakelij
kerwijs een impasse, een patstelling juist voor die instituten die door de 
metaphysische denkwijze nu vervreemd bleken geraakt van de aardse 
werkelijkheid Met name gold dit voor de katholieke kerk en, in min
dere mate, ook voor de katholieke vakbeweging 
Het zou echter een illusie zijn te verwachten dat een nieuw concept voor 
de verhouding van geloof en vakbeweging onmiddellijk en voltooid 
voor handen zou liggen Een nog grotere illusie zou ons doen aannemen 
dat alle sporen van het oude theologisch en normerend denken zouden 
zijn weggevaagd 

Het zou praematuur zijn een nieuwe theologie te willen presenteren In 
het jongste verleden werden al te veel nieuwe theologieen ontworpen 
die hun praktische bruikbaarheid geenszins konden aantonen De vra
gen die uit de praktijk werden gesteld konden geen bevredigend ant
woord vinden in hetgeen door de theologie werd aangereikt 
De problematiek blijkt zo ingewikkeld en de situatie zo verschillend, dat 
een bevredigende conceptie met mogelijk is 
De geconstateerde lacune blijkt niet zomaar te vullen De ontstane 
situatie vraagt om een overgangsfase van tastend zoeken, van ver-
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wachtingsvol signaleren van enkele belangrijke pogingen om de juiste 
verhouding van geloof en maatschappij verkennendenvijs in kaart te 
brengen. In het raam van onze studie moeten wij ons beperken tot het 
signaleren van enkele belangrijke aanzetten en het formuleren van de 
kernvragen waarvoor de theologie zich geplaatst ziet. 

1. De opvattingen van M.D. Chenu 

Het boek van M.D. Chenu 'La "doctrine sociale" de l'Église comme 
idéologie'192 bevat drie belangrijke aspecten. Het ontmaskert het ideo
logisch karakter van de katholieke sociale leer, het beschrijft een nieuwe 
methode waarmee het sociale vraagstuk benaderd kan worden en het 
signaleert hoopgevende veranderingen in de opstelling van de kerk. 

Afrekening met de Katholieke Sociale Leer als ideologie 

Chenu rekent in zijn boek grondig af met de Katholieke Sociale Leer als 
ideologie. Het is onmogelijk een sociale praktijk uit te oefenen door een 
ideale wereld te dromen. Hierin ziet hij ook de verklaring van de matige 
uitwerking van de pauselijke encyclieken. De voortdurend aanwezige 
ambiguïteit ontnam aan het kerkelijk spreken zijn praktische waarde en 
bruikbaarheid. Hoogstens wil Chenu nog spreken over kerkelijke op
vattingen. Het woord katholieke sociale leer is voor hem taboe. Het 
vaak gedane beroep op de natuurwet versterkt de ambiguïteit van het 
kerkelijk spreken. Hij verwijst naar de theologie van de Incarnatie als 
een juister uitgangspunt. 
De ontdekking en aanvaarding van de christenheid als Gods-volk-on-
derweg betekent voor Chenu 'een Copernicaanse revolutie'. Want 
hierdoor wordt de kerk gedwongen tot afstand doen van iedere preten
tie en macht. Het nieuwe bewustzijn van het Volk Gods is het grote 
teken van onze tijd. Chenu besluit zijn boek met de bijna hartstochte
lijke uitroep: 'Het geloof is geen ideologie'! 
De uitdrukking 'katholieke sociale leer' is voor Chenu alleen aan
vaardbaar voor zover hij verwijst naar een engagement met de sociaal 
zwakkeren waartoe het evangelie ons oproept. De strijd voor gerech
tigheid en inzet voor hervorming zijn een wezenlijk element van de 
prediking van het evangelie, zoals op de Latijns-Amerikaanse bis
schoppenconferentie te Medellin 1968 ook als uitgangspunt werd aan
vaard. Een katholieke sociale leer is alleen hanteerbaar als een directe 
verwijzing naar het evangelie. Bij de redactie van 'Gaudium et Spes', zo 
weet hij als insider te melden, is de uitdrukking bewust vermeden. 
Voorgesteld werd de uitdrukking 'sociale leer' te vervangen door 
'christelijke leer over de samenleving'. Tegen de wil van de redacteuren 
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werd de uitdrukking, hoewel aanvankelijk geweerd, na de promulgatie 
door het secretariaat van het Concilie weer binnen gevoerd. Toch is er 
sindsdien iets veranderd. De uitdrukking heeft aan kracht ingeboet. 
Nog wel aanwezig in Mater et Magistra, ontbreekt zij in Pacem in terris. 
Het woord werd vervangen door een formule, ogenschijnlijk gelijk aan 
inhoud maar verschillend in zijn betekenis 'sociaal onderricht aan het 
evangelie', l'enseignement de l'évangile.193 

De Katholieke Sociale Leer met hoofdletters werd steeds gebruikt als 
een gesloten systeem zonder verwijzing naar het evangelie. Bovendien 
ging zij voorbij aan de noodzaak van hervorming van de structuren. 
Rerum Novarum handelde wel over de positie van de arbeiders maar 
niet over de wereld die deze positie veroorzaakte. De oplossing van het 
probleem werd gezocht in een herleving van de godsdienst. Zonder een 
appèl op godsdienst en kerk werd een oplossing onmogelijk geacht 
terwijl het probleem zelf niet in de kern werd begrepen. 
De Katholieke Sociale Leer betekende ook een legitimatie voor het 
kerkelijk spreken, 'het recht en de plicht om met souverein gezag te 
spreken over sociale en economische problemen' (Pius XI). Het beroep 
op de 'indirecte macht' van de kerk had een ambigu karakter. De kerk 
kende zich macht toe over de structuren van de maatschappij als een 
sociale orde, die rechtstreeks was ontleend aan Christus Koning (in 1925 
door Pius XI ter viering vastgesteld). Het daarmee verbonden triomfa
lisme vormde een prikkel tot oprichting van confessionele organisaties 
onder leiding van de kerk.194 Chenu vindt dit een bedenkelijke ge
schiedenis. 'Verdeeldheid zaaien in de eenheid van de arbeidersbewe
ging onder voorwendsel de arbeiders te evangeliseren, is een misbruik 
van het evangelie'.195 

Bovendien stelt Chenu vast dat de opvattingen van de Katholieke 
Sociale Leer fungeerden ter ondersteuning van de gevestigde orde. De 
prediking van de deugd van onderdanigheid blokkeert de mogelijkheid 
om het eigenlijke kwaad te zien van een wereld die tekort doet aan de 
sociale rechten van de mens. 

Geen volstrekte afwijzing van het Socialisme 

Chenu is van mening dat de absolute afwijzing van het Socialisme 
berust op een overdreven voorstelling van zaken. Overal liet men het 
spookbeeld van het Socialisme opdoemen, 'hantise du Socialisme'.196 

Wanneer het Socialisme bijvoorbeeld spreekt over de gewenste sociali
satie, gaat het niet om het bezit van een stukje grond, waarvoor Rerum 
Novarum zich opwerpt, maar over een totaal andere situatie, ni. over de 
productiemiddelen van de industrie. Deze verwarring illustreert het 
onbegrip voor de technische revolutie. De veroordeling van het Socia-
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lisme is voor Chenu te absoluut. Deze absoluutheid veroorzaakt een 
onnodig isolement. Men moet theorieën niet vereenzelvigen met bewe
gingen. Er bestaat een theoretische waarheid en een praktische waar
heid. Deze laatste is niet bij voorbaat aan socialisten onthouden. Van
daar zijn pleidooi voor de dialoog. 
De articulatie tussen speculatieve waarheid en praktische waarheid 
voltrekt zich in de dialoog. In een nieuwe ecclesiologie dienen de im
plicaties van deze opvatting te worden uitgewerkt. Eerst in de brief van 
Paulis VI'Octogésimo Adveniens' 1971 is er sprake van enige erkenning 
van de aspiraties van het Socialisme. Het belangrijke voor Chenu is dat 
niet meer wordt uitgegaan van een abstracte sociale leer maar van een 
sociale praktijk. Aangespoord wordt lot een bewuste deelname aan de 
opbouw van de wereld onder het licht en de inspiratie van het evangelie. 
In de wereld zelf ligt de theologische vindplaats van het geloof. 

De tekenen van de tijd 

Geleidelijk is een verandering opgetreden in de houding van de kerk. In 
de encycliek 'Mater et Magistra' werd het tot dan toe geweerde woord 
'socialisatie' binnen het vocabulaire van de kerk gehaald, al werd het 
door velen nog slecht verstaan. Johannes XXIII dringt er op aan de 
'tekenen van de tijd' te verstaan. De tekenen die deze paus summier 
maar zeer suggestief aanwijst zijn de economische en sociale verheffing 
van de arbeidersklasse, de intrede van de vrouw in het openbare leven, 
de wettelijke organisatie van politieke groeperingen en van organen met 
een internationale rol, het verschijnsel van de socialisatie op alle ni
veaus. Ook hier is het nieuwe dat niet meer vanuit een vooraf opgezette 
doctrine maar vanuit een analyse van de concrete situatie gesproken 
wordt. In de concrete situatie is de mens op zoek naar de mogejijkheden 
van een appèl op evangelische waarden. De menselijke realiteit kan de 
mens voeren naar het koninkrijk van God. 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap kunnen de weg voorbereiden voor 
het evangelie. De deelname van de arbeiders aan de industriële wereld 
biedt een vindplaats voor de theologie. 

Nieuwe stijl van de kerk 

Het nieuwe in dit alles is voor Chenu dat het niet meer mogelijk is 
leerstellige en clericaal gekleurde imperatieven uit te vaardigen. Het is 
onmogelijk een politiek af te leiden uit de H. Schrift. Het gaat nu om 
deze wereld, waarin de kerk in plaats van over macht over een moge
lijkheid tot getuigenis beschikt.197 De evangelische boodschap is geen 
leerstuk maar een appèl. Afstand moet worden gedaan van iedere pre-
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lentie over een eigen Christelijk model te beschikken. Chenu constateert 
deze nieuwe opstelling in 'Populorum Progressio', waarin afstand wordt 
genomen van het samenspannen met machten zoals in Rerum Nova-
rum nog het geval was. Een nieuwe kerk komt te voorschijn. De grote 
omwenteling manifesteerde zich in de brief van Paulus VI aan kardinaal 
Roy met de beginwoorden 'Octogésimo Adveniens' (1971) bij gelegen
heid van de tachtigste verjaardag van 'Rerum Novarum'.198 

Deze brief betekent een radicale breuk met vroegere standpunten, 
hoewel het begrip sociale leer nog gehandhaafd bleef. Het meest ver
rassend en te weinig opgemerkt is de uitspraak van de paus dat het niet 
tot de taak van de kerk behoort om algemeen geldende oplossingen te 
bieden. Oplossingen moeten gevonden worden door de belanghebben
de mensen zelf. De letterlijke tekst luidt: 'Gezien dit grote verschil in 
situatie kunnen wij moeilijk een algemeen geldige oplossing voorstellen. 
Overigens is dat noch ons doel, noch onze taak. De christengemeenten 
moeten zelf tot een objectieve analyse van de situatie in hun land 
komen, deze met de onveranderlijke woorden van het evangelie door
lichten en theoretische beginselen, oordeelsnormen en praktische 
richtlijnen putten uit de sociale leer van de kerk, die in de loop der 
geschiedenis is uitgewerkt' (no. 4).199 

Voor Chenu betekent dit een nieuwe methode van theologie bedrijven. 
Tachtig jaar na 'Rerum Novarum' presenteert Paulus VI een verklaring, 
die de tot dan gevolgde methode voor sociaal onderricht ingrijpend 
verandert. 'Niet meer een sociale doctrine die onderricht wordt ter 
toepassing op wisselende situaties, maar die situaties zelf worden de 
theologische plaats om een beslissing te nemen. Niet meer de deduc
tieve maar de inductieve methode'.200 

De kerk begeleidt het zoeken naar een creatieve vernieuwing maar 
beschikt niet over een geprefabriceerd model: geen eigen weg, gepro
grammeerd door morele en sociale beginselen en gedekt door de auto
riteit van het kerkelijk instituut. Hoewel het evangelie strenge eisen stelt, 
persoonlijk en collectief, verschaft het geen maatschappij-model dat de 
gelovigen boven andere zouden moeten verkiezen. Het evangelie heeft 
een politieke dimensie die op profetische wijze in alle situaties en opi
nies kan inspelen. 'Alles is veranderd!' constateert Chenu opgelucht.201 

Een andere nieuwigheid is dat de brief verwijst naar andere weten
schappelijke disciplines die een goede bijdrage kunnen geven aan de 
dialoog. Het appèl op nieuwe disciplines betekent voor Chenu een 
retrospectieve kritiek op tot dan toe gevolgde procedures. Maar ook op 
hun inhoud. Men moet niets verabsoluteren met de categorie 'natuur
recht'. 
Voor Chenu betekent de nieuwe visie een evangelische doorbraak, 
waardoor de christelijke moraal nu verbonden wordt aan een dynamiek 
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van sociale veranderingen, maar zijn bron blijft vinden in het mysterie 
van het christendom. In plaats van een ethiek van de natuurwet is een 
theologie nodig van de Incarnatie en van aanvaarding van aardse wer
kelijkheden. De dossiers van de 'sociale leer' bieden geen steunpunten 
voor de bevrijdingstheologieën. De kerk beschikt niet over een duidelijk 
model voor de maatschappij. Zij kan ook niet optreden als ideologische 
concurrent tegenover andere systemen. De aanhangers van een 'sociale 
leer' zijn bevangen door de mythe van de christenheid. Het is een illusie 
te menen een systeem te kunnen bieden met onaantastbare berede
neerde oplossingen als trouwe weerspiegeling van christelijke beginse
len. 
Chenu doet ook een poging de relatie van het geloof en de gemeenschap 
theologisch nader in te vullen.202 Het Christendom is een economie. Het 
Koninkrijk Gods realiseert zich in de geschiedenis. Door het ontstaan 
van nieuwe gebeurtenissen is de kerk gehouden aan een nieuwe inter
pretatie van de verkondigingsgeschiedenis. Dan wordt het mogelijk dat 
gelovigen zich inlaten met de heilsgeschiedenis en zich engageren voor 
de bevrijding van de mensen. De relatie tussen bevrijding en heil moet 
historisch gesitueerd zijn. De totale bevrijding van Christus realiseert 
zich altijd via de bemiddeling van de gedeeltelijke historische bevrij
dingen. Daarom moet een abstracte theologie die alleen zou slaan op de 
permanente conditie van de mensen, worden afgewezen. Want dit type 
van theologie heeft altijd gediend als ideologische borg voor hen die, in 
bezit van economische en politieke macht, de status quo proberen te 
handhaven. De ontwikkeling van de volken stelt de denksystemen 
waarin de kerk altijd haar geloof heeft uitgedrukt onder kritiek. De 
mens die gezien werd als in dienst van een goddelijke orde, uitgedrukt in 
de natuur, openbaart zich nu als de schepper van zijn eigen vrijheid. Hij 
ontwerpt een ordening die hem toestaat een persoon te worden. De vrije 
daden van de mens vormen het proces dat van deze wereld een bevrijde 
wereld maakt. 

Enkele conclusies 

De stellingname van Chenu lijkt van grote betekenis voor de verdere 
ontwikkeling van het sociale denken en handelen van christenen. De 
grote omwenteling in het gelovig en theologisch denken heeft hij zelf 
ervaren als een Copernicaanse revolutie. 
Dit betekent allereerst een ingrijpende correctie op het sociale denken 
zoals dit zich binnen de katholieke kerk in de laatste eeuw had ontwik
keld.203 Met de hulp van een geïdeologiseerd geloof heeft de kerk 
leiding willen geven aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. 
Het clericale denken was hierdoor gevoed. De directe en dirigerende rol 
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die paus en bisschoppen zich hadden toegedacht en waarvan zij de 
uitvoering voor een groot deel hadden gedelegeerd aan van hen afhan
kelijke priesters blijkt nu zijn steunpunt verloren te hebben. 
Wanneer het geloof niet als ideologie gehanteerd kan worden, leent het 
zich evenmin tot het ontwerpen en aanbieden van een model om de 
sociale werkelijkheid te benaderen. Het functioneren van kerkelijke 
functionarissen kan dan niet langer op deze ideologie gefundeerd wor
den. 
Over de vraag hoe het appèl van het evangelie wel zou kunnen func
tioneren en over de mogelijke rol van priesters, hoe hun interesse en 
betrokkenheid wel gestalte zou kunnen krijgen laat Chenu ons in on
zekerheid. 
Belangrijk is zijn verwijzing naar de noodzaak van de dialoog en naar de 
betekenis van de arbeiderswereld als theologische vindplaats. 

2. Bijdragen uit Latijns-Amerika 

De door Chenu bepleite ontwikkeling heeft zich voortgezet. Vooral in 
Zuid-Amerika is zij verder ontwikkeld en onder woorden gebracht. Van 
grote betekenis zijn de bisschoppenconferenties van Medellin (1968) en 
Puebla (1978) die belangrijke bijdragen hebben geleverd tot een nieuwe 
sociale plaatsbepaling van de kerk. Zij kwamen hiertoe vanuit een 
nieuwe spiritualiteit, een nieuw verstaan van de boodschap van het 
evangelie. Omdat de betekenis hiervan verder reikt dan het Zuid-
Amerikaanse continent, doen wij er goed aan de belangrijkste kenmer
ken onder ogen te zien. Daarbij beseffen wij dat het onmogelijk en 
ongewenst is deze theologie zonder meer te willen overhevelen. 
Als basiskenmerk van de nieuwe spiritualiteit moet genoemd worden 
het bij voorkeur kiezen voor de armen: 'la opción preferencial por los 
probres'. 

De opvattingen van Leonardo Boff 

De theoloog en franciscaan Leonardo Boff is hiervan een belangrijk 
woordvoerder.204 De duidelijke keuze voor de armen is voor hem de 
meest betekenisvolle stellingname in het einddocument van Puebla. 
Voor hem komt dat neer op 'een Copernicaanse revolutie in de boezem 
van de kerk'. Hetzelfde woordgebruik als door Chenu gebezigd getuigt 
hoe ingrijpend dit gebeuren ervaren werd. Dit uitdrukkelijk kiezen voor 
de armen ziet Boff als de belangrijkste wijziging binnen de kerk sinds de 
tijd van de Reformatie. Het zet de kerk op het spoor van een nieuwe 
sociale plaatsbepaling van waaruit zij probeert stelling te nemen in onze 
samenleving. De erkenning van de noodzaak van een nieuwe plaatsbe-
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paling betekent geen ontkenning van het heilzame werk dat in het 
verleden vanuit en door de kerk is verricht. De kritiek op de historische 
plaatsbepaling wordt vaak als zodanig begrepen en afgewezen onder 
verwijzing naar de pauselijke sociale encyclieken en de vele charitatieve 
ondernemingen die door de katholieke kerk werden opgezet. Vanuit 
deze constatering stelt men de vraag of de kerk in heel haar geschiedenis 
zich anders heeft gemanifesteerd dan als nauw betrokken met het wel en 
wee van gewone en arme mensen. Het antwoord is dat de vroegere 
solidariteit van de kerk met de armen in het teken stond van hulp aan en 
verzorging van. De armen waren voorwerp van haar zorg en liefde. De 
kerk heeft op het gebied van caritas en verpleging talloze heilzame 
initiatieven genomen. Het revolutionaire van de jongste ontwikkelingen 
bestaat hierin dat de armen ontdekt zijn als subject van de heilsge
schiedenis, als de eigenlijke dragers van het christelijke gebeuren. 

Dit is niet steeds zo geweest, constateert Boff. De kerk heeft zich niet 
altijd verstaan als de kerk der armen. De relatie van de kerk tot de 
armen was in wezen een vorm van paternalistische bijstandsverlening. 
Men zag alleen de noden van de armen, maar had geen oog voor de 
eigen betekenis en rol van de armen, 'hun historische kracht, waardig
heid: hun enorm potentieel voor evangelisatie' (Puebla document, nr. 
1147). Door zich uit te spreken voor 'het bij voorkeur kiezen voor de 
armen' erkent de kerk dat de situatie van de armen het eigenlijke 
uitgangspunt moet zijn voor de geloofsverkondiging en de handelwijze 
van de kerk in de wereld. Dit duidt op een nieuw zelfbewustzijn van de 
kerk sinds het tweede Vaticaans Concilie. 
Voorheen heeft de kerk zich zelf voornamelijk verstaan als een werke
lijkheid buiten deze wereld, zij het wel met een duidelijke zending voor 
die wereld. De geschiedenis van haar houding ten aanzien van het 
sociale vraagstuk biedt hiervoor een reeks onweerlegbare illustraties. 
De kerk zag zich zelf als de enige draagster van heil, de enige bemid
delaar van de komst van het koninkrijk. Alleen door tussenkomst van de 
kerk kon de wereld het heil bereiken. Het meest relevante document van 
het tweede Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes, maakt duidelijk dat 
de kerk nu midden in de wereld van vandaag wil staan. 'Veel meer dan 
een exclusief instrument van verlossing is de kerk het officiële en pu
blieke teken van het universele heil dat als gave wordt aangeboden aan 
alle mensen van alle tijden. De bijzondere taak van de kerk is niet 
verlossing te brengen aan een wereld zonder heil, maar het sacrament 
en teken te zijn van de verlossing die reeds aanwezig is in de geschie
denis, die verstaan moet worden als heilsgeschiedenis'. Deze benade
ring wordt ondersteund door de theologische opvatting die de aardse 
werkelijkheden als model ziet van het koninkrijk en als uitgangspunt 
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voor historische bewegingen die het leven menselijker trachten te ma
ken. 

De conferenties van Medellin en Puebla205 stootten op de vraag wáár 
die wereld zich precies bevond. Is dat in de wetenschappelijke en tech
nische kaders van de middenklasse, waar de kerk zich steeds zo goed 
thuis had gevoeld9 Of wordt de wereld gevormd door de armen en 
uitgebuiten, die tweederde van de wereldbevolking uitmaken, maar als 
brandstof voor het productieproces verbruikt worden'' Deze armoede is 
voor Puebla niet een toevallige bijkomstigheid, maar overeenkomstig 
'Gaudium et Spes' het resultaat van determinerende omstandigheden 
en van economische, sociale en politieke structuren' (nr. 30), een 
'schande en in tegenspraak met het christen-zijn' (nr. 28). Een bevoor
rechte minderheid eigent zich het overgrote deel van de rijkdommen toe 
en veroorzaakt elders armoede van de grote meerderheid. De kerk 
behoort zich daarom niet te incarneren in een wereld zonder meer, maar 
in de subwereld van de armen. De enige mogelijkheid om waarachtig 
christelijk te zijn is, aldus de bisschoppen te Puebla, dat we ons geloof 
beleven als bevrijding in verbondenheid met de armen. 'Wij beweren 
dat de hele kerk een bekering moet doormaken door te kiezen voor de 
armen met het oog op hun volledige bevrijding' (nr. 1134). 

De kerk verklaart zich solidair en identiek met de arme, gewone men
sen. De geloofsverkondiging van de kerk heeft niet vooruitgang, ont
wikkeling en hervorming als thema, maar bevrijding, gericht op een 
rechtvaardiger en evenwichtiger manier van samenleven. De thema's 
rechtvaardigheid, mensenrechten, de rechten van de armen, bevrijding 
en menselijk welzijn behoren tot het wezen en de zuiverheid van de 
evangelische opdracht. De keuze voor de armen (opción) betekent voor 
Boffin feite een omkering, bekering. Puebla verduidelijkt: 'Feitelijk eist 
de dienst aan de armen ommekeer en voortdurende innerlijke uitzui
vering van alle christenen om dagelijks te groeien naar een steeds 
vollediger identificatie met de arme Christus en met de armen' (nr. 
1140). En in nederig schuldbesef: 'Van ons zijn niet allen ver genoeg 
gegaan in hun verplichting tegenover de armen, evenmin zijn wij altijd 
bezorgd om hen of solidair met hen geweest' (nr. 1140). 

De hulp van de kerk heeft volgens Boff nooit de weldoenersmentaliteit 
kunnen overstijgen. Het zich willen bekeren tot de armen betekent dat 
de kerk zichzelf nu rechtstreeks betrokken wil zien bij de lagere bevol
kingsklassen. Zij wil geen gebruik maken van de tussenkomst van de 
heersende klasse of van de staat. Zij beoogt een kerk te worden niet 
alleen voor de armen, maar met de armen en van de armen. Dit houdt 
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noodzakelijk een verandering in van het kerkelijk denken en hande
len.206 De voorkeur voor de armen sluit de rijken niet uit. Maar de kerk 
kan alleen spreken staande temidden van de armen en door de armen. 
Van hieruit kan zij ook al de andere lagen van de bevolking bereiken. 
Misverstanden zijn hierbij niet uitgesloten. Regelmatig horen wij ge
luiden uit de machtige politieke economische sectoren dat zij zich door 
de kerk in de steek voelen gelaten. De keuze voor de armen actualiseert 
de keuze van de historische Jezus. De armen waren feitelijk de eerste 
ontvangers van zijn boodschap. Vanuit het gezichtsveld van de armen 
kan het Evangelie pas echt een blijde boodschap zijn. Zonder de armen 
wordt het Evangelie onbegrijpelijk. 
Evenals Chenu verwijst Boff naar het evangelie als het referentiepunt 
van de sociale leer. De praxis van de kerk moet worden getoetst aan het 
evangelie. Een bezinning hierop betekent het begin van een bekerings
proces. Wanneer de kerk zich verplaatst naar de periferie van de armen, 
doet zij dit niet vanuit een berekend opportunisme. Deze keuze steunt 
evenmin op een min of meer dweperige verheerlijking van de armoede. 
Armoede is zonder meer een kwaad. Zij is een belediging van het 
mens-zijn. Daarom wordt armoede niet door God gewild. De mens is 
geschapen om beheerder van de aarde te zijn en niet de slaaf. Maar ook 
rijkdom is een kwaad, dat mensen ontmenselijkt. De bijbel getuigt van 
beide oordelen in een veelheid van teksten. Men kan de bijbel niet 
anders lezen dan als een felle aanklacht tegen onrecht en lijden en tegen 
hen die bedrog, onderdrukking en uitbuiting tot stand brengen. Zowel 
rijkdom als armoede zijn onverenigbaar met God en zijn rijk van Ge
rechtigheid en liefde. Hierom is het begonnen. De zaligsprekingen 
hebben geen betrekking op de armoede als eigen aan een bepaalde 
klasse. Het gaat in de zaligsprekingen om de ontvankelijkheid van de 
mens voor het rijk van God, dat slechts in deemoed en onthechting tot 
stand kan komen! Maar de armen worden genoemd als de meest ont-
vankelijken voor dit rijk. Zij zijn in de conditie als eersten de zegeningen 
van vrijheid en menselijke waardigheid te ervaren. In de menswording 
van God openbaart zich Gods liefde voor de arme en lijdende mens. 
Het Lucas-evangelie laat geen twijfel toe over de vraag of deze armoe in 
materiële zin verstaan moet worden. Daarom is het een appèl van het 
evangelie om partij te kiezen, om te gaan staan aan de kant van de 
armen in hun strijd tegen de armoede en zich met hen te engageren. 
Veranderingen in de maatschappij zijn daartoe onvermijdelijk. Het 
evangelie wil dat wij een einde maken aan de mensonwaardige toestand 
van Lazarus, die moest bedelen om de kruimels, die van tafel vielen. 
Daarom stelt het evangelie ons voor een politiek probleem, voor de 
vraag nl. hoe een nieuwe samenleving te vormen waarin het kwaad van 
de armoede is bezworen. 
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Wel is armoede aanvaardbaar als vorm van vrijwillig engagement In dit 
teken stond ook het praktisch handelen van Jezus als hoogste vorm van 
liefde In diepste zin is geëngageerde armoede een vorm van mystieke 
ervaring waarin het geheim van Gods liefde ervaarbaar wordt 
De identificatie met de armen voltrekt zich niet door te leven en te 
handelen vóór de armen in liefdadigheid, ook niet door te leven mét de 
armen, in hartelijke verbondenheid Armoede die beleefd wil worden 
als identificatie met Christus zelf en daarom met de medemens roept op 
om te leven als de armen en hun lot en verworpenheid te delen Boff 
noemt dit een religieus-christologische beschouwing 
Het is de taak van de kerk om de oorzaak van de armoede te bestrijden 
en als de sociale zonde van de samenleving aan te wijzen Daarmee 
biedt zij een vorm van eerherstel aan de armen, die uitgenodigd worden 
tot inspraak en mede-zeggenschap in de kerk zelf Daarvoor is noodza
kelijk dat de kerk zich verplaatst naar de periferie, naar de basis van de 
gelovige gemeenschap en met hen in contact treedt De keuze voor de 
armen betekent voor de kerk een keuze voor sociale rechtvaardigheid, 
die door bewustwording aan de basis aktueel wordt gemaakt Daarvoor 
moet de kerk zich inzetten als een van haar hoogste prioriteiten 
Dit impliceert ook dat een nieuw soort kerk ontstaat, die zich manifes
teert als teken en instrument van de bevrijding Een belangrijke op
dracht is het voor de kerk de praktische scholing ter hand te nemen 
zonder zich te bedienen van een abstracte theologie Zij is hierbij niet 
afhankelijk van priesters maar de taak kan wel door priesters worden 
gesteund en gedragen 

Het kan ons niet verbazen dat BofT in deze ontwikkeling een realisatie 
ziet van de visie van Franciscus en dat hij hoopt dat franciscaanse 
broeders met het daartoe benodigde charisma bedeeld zullen worden 
In de contekst van de derde wereld krijgt de franciscaanse armoede een 
actuele betekenis 
Vervolgens wordt hier duidelijk welke betekenis gehecht moet worden 
aan de kerkelijke basisgemeenten De kerkelijke basisgemeenten doen 
een nieuw soort kerk ontstaan De kerk is dan niet meer alleen een 
instrument voor evangelisatie onder de brede lagen van het volk Maar 
in deze gestalte wordt zij een instrument waardoor hel mysterie van de 
Verlossing tot levende werkelijkheid wordt binnen de gemeenschap 
De kerk bestaat immers met uit de institutionele componenten als H 
Schrift, hiërarchie, sacramentele structuren, canonieke wetgeving, li
turgische normen, orthodoxe leer en moraal-voorschnften Dit alles 
moge er toe behoren Maar daarnaast staat de kerk als gebeuren, als een 
kerk-in-wording Zij brokkelt af, wordt geboren en steeds weer opnieuw 
aanwezig gesteld wanneer mensen zich verzamelen om het woord van 
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God te horen, het gelovig aan te nemen om zich gezamenlijk te begeven 
op de weg van de navolging van Christus. Dit is precies wat gebeurt in 
de kerkelijke basis-gemeenten. Zij treffen elkaar, lezen de H. Schrift, 
praten over hun uitleg van de tekst, bidden, spreken over de problemen 
in hun leven en besluiten tot gezamenlijke activiteiten. Hier realiseert 
zich de kerk van Jezus Christus en van de H. Geest. Hier ontstaat een 
nieuw model van kerk-zijn, die een nieuwe cultus voortbrengt, ten dele 
onafhankelijk van priesters.207 

De bekering van bisschop Romero 

Een zelfde gedachtenwereld treffen wij aan in de preken en voor
drachten van de Aartsbisschop van San Salvador, Oscar Arnulfo Ro
mero. De bekering van een kerk voltrekt zich niet zonder bekering van 
individuen. Mgr. Romero is daarvan zelf een indrukwekkend getuige. 
Een jaar na zijn benoeming schreef 'Orientación', Mgr. Romero heeft 
zich bekeerd en is geworden tot wat een pastor moet zijn: een man van 
God, geplaatst in het hart van het volk'. Zijn toespraak bij gelegenheid 
van zijn promotie tot ere-doctor in de theologie aan de katholieke 
universiteit van Leuven op 2 februari 1980 werd gekenschetst als een 
uitstekende samenvatting en verantwoording van zijn opstelling.208 Wij 
vinden daarin de belangrijkste aspecten terug van een vernieuwde en 
bekeerde theologie. Zijn uitgangspunt is dat het christelijk geloof ons 
niet van de wereld scheidt, maar ons er helemaal inbrengt. Het wezen 
van de kerk is te vinden in haar zending van dienst aan de wereld, om 
die wereld in zijn totaliteit te bevrijden en dat te doen in de geschiede
nis, hier en nu. Die concrete wereld is de wereld van de armen. Deze 
wereld biedt de sleutel om te begrijpen wat de dienst van de kerk aan de 
wereld is. Lang bleef het lijden van het volk verborgen, ook voor de blik 
van de kerk. In Medellin en Puebla is daar een oordeel over uitgespro
ken. Hij citeert: 'Deze ellende, die algemeen is, is een onrechtvaardig
heid die ten hemel schreit'.209 

De werkelijkheid zien, zo zegt hij, heeft ons naar de wereld van de 
armen toegekeerd. De wereld van de armen binnengaan, dat betekent 
voor ons èn incarnatie èn bekering. We kwamen er niet toe de nodige 
veranderingen in de kerk en in de pastoraal, in de opvoeding, in het 
religieus en priesterlijk leven en in de lekenorganisaties door te voeren, 
toen we ons binnen de kerk bewogen. Nu we in de wereld van de armen 
zijn binnengetreden slagen we daarin. De hoop die de kerk betekent, is 
niet argeloos en ook niet passief. Het is een oproep tot de grote arme 
meerderheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen, om haar eigen 
situatie te leren kennen en om zich te organiseren, en dat in een land 
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waar het wettelijk of feitelijk verboden is. Het betekent ook een, soms 
kritische steun voor zijn rechtvaardige zaak en zijn rechtvaardige eisen. 
De kerk keert zich niet alleen tot de armen, maar maakt hen tot de 
bevoorrechte subjecten van haar zending, zoals ook Puebla zegt: 'God is 
hun verdediger en bemint ze' (Puebla, nr. 1142). Door die verdediging is 
de kerk in ernstig conflict gekomen met de groten van de economische 
oligarchie en de politieke macht van de staat. De armen bieden de 
sleutel om de kerkvervolging te verstaan. Zij zijn het lichaam van 
Christus in de huidige geschiedenis. De politieke dimensie van het 
geloof is niets anders dan het antwoord van de kerk op de eisen van een 
reële sociaal-politieke wereld waarin ze leeft. 

Die eis komt voor de kerk op de eerste plaats. Deze keuze voor de armen 
legt de politieke dimensie van haar geloof bloot tol in zijn wortels en zijn 
meest fundamentele kenmerken. Door dit proces is het besef van wat 
zonde is, verhelderd. De zonde is datgene wat de dood veroorzaakte van 
Gods Zoon en de zonde blijft nu ook de dood veroorzaken van Gods 
kinderen. Door het binnentreden in de reële sociaal-politieke wereld 
heeft de kerk het wezen van de zonde leren kennen en uitdiepen. 
Op de tweede plaats weten we nu beter wat de incarnatie en de verlos
sing inhouden. Het gaat om een incarnatie in de wereld van de armen. 
Van hen uit kan de kerk er zijn voor allen en kan ze ook een dienst 
bewijzen aan de machtsdragers door een pastoraal die uitnodigt tot 
bekering: andersom, zoals dat zoveel is gebeurd, gaat dat niet. Dan 
ontstaat een verstandhouding met de machthebbers. De wereld van de 
armen leert ons dat de bevrijding er niet zo maar zal zijn als de armen 
voorwerp zijn van de weldaden van de regeringen of zelfs van de kerk, 
maar als ze zelfde bewerkers en de hoofdpersonen zijn van hun strijd en 
bevrijding en daardoor de laatste wortels uittrekken van vals paterna
lisme, ook als die van de kerk komt. 

De politieke dimensie van het geloof wordt eerder gevonden en getoetst 
in een concrete praktijk in dienst van de armen dan via theologische 
overwegingen. 
Romero besluit zijn referaat met de verklaring dat hij de diepere gron
den van het optreden van de kerk in de wereld van de armen heeft 
willen uitleggen. Het laatste criterium is een theologisch en historisch 
criterium. 'De glorie van God is de levende arme. Door hem zullen we 
weten waarin de waarheid van het evangelie bestaat'. 

3. Bijdragen uit West-Europa 

Met deze summiere weergave van de theologische opvattingen van 
Medellin en Puebla, zoals uitgewerkt door Boff en vertolkt door Ro-
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mero, lijken wij ons ver verwijderd te hebben van het centrale thema 
van deze studie. Wij zijn echter van mening dat zij ons binnenvoeren in 
het hart van het vraagstuk naar de juiste opstelling van de kerkelijke 
leiding en van de priesters. De politieke en kerkelijke implicaties van de 
keuze voor de armen zijn velerlei en grijpen diep in in de bestaanswijze 
van de kerk. En niet alleen in die van de Zuid-Amerikaanse kerk. Het 
zou een misleidende vertekening van de werkelijkheid betekenen indien 
wij deze bekering alleen en uitsluitend voor Latijns-Amerika geboden 
zouden achten. Anderzijds zou het ook een illusie betekenen indien wij 
de bevrijdingstheologie van Latijns-Amerika zonder meer van toepas
sing zouden achten voor West-Europa. In West-Europa heeft deze 
theologische benadering zijn fundering ontvangen van theologen als 
Johan-Baptist Metz in Duitsland en Edward Schillebeeckx in Neder
land. Zij stemmen overeen in hun afwijzing van het gebruik van theo
logische stellingen als uitgangspunt voor de ordening van het concrete 
politieke en sociale leven. 

De nieuwe politieke theologie 

Het startpunt van de nieuwe politieke theologie, waarvan J.B. Metz210 

de onbetwiste grondlegger is, is de historische sociale en politieke si
tuatie waarin zij zich bevindt en van waaruit zij spreekt. Zij doet dit 
vanuit de menselijke ervaring die voor de huidige mens geladen is met 
een politiek ethos van het vrijheidsstreven. Bovendien heeft zij een 
nieuw inzicht ontwikkeld in de relatie van theorie en praktijk en in de 
wisselwerking van orthopraxis en orthodoxie. De orthodoxie kan niet de 
enige oriëntatie bieden. De politieke theologie zoekt een nieuwe her
meneutische methode, die oriëntatie biedt voor het maatschappelijk 
handelen. De wereld zelf is de 'locus theologicus', de theologische 
vindplaats waar de mens Gods aanwezigheid kan ontdekken of zijn 
afwezigheid kan constateren. In de menselijke bevrijdingsgeschiedenis 
is de gevaarlijke herinnering aanwezig aan het leven en de kruisdood 
van Jezus Christus. Het is deze herinnering die gelovige mensen kritisch 
kan maken tegenover iedere bestaande situatie, waar de menselijke 
vrijheid en voltooiing worden belemmerd. Daarom kan de theologie 
nooit meer een reine theologie zijn, maar moet zij betrokken zijn op de 
problemen in de maatschappij. Hierdoor wordt een kritische functie 
mogelijk, ook ten aanzien van de historische kerk. 

Er is een politieke ethiek nodig die op verandering is gericht. De con
frontatie met bestaande situaties kan tot de vaststelling leiden dat in de 
concrete wijze waarop het leven en werk van vele mensen zich moet 
voltrekken, het heil onmogelijk gerealiseerd kan worden. Het mens-
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beeld dat zou moeten passen in het door God geschonken heilsplan, 
past onmogelijk in de situatie van onderdrukking, vernedering, armoe
de en ellende. De evangelische boodschap heeft noodzakelijkerwijs een 
maatschappelijke en politieke dimensie. Aan de evangelieverkondiging 
dient daarom het privatistisch karakter te worden ontnomen. 

Volgens de politieke theologie komt aan de kerk de taak toe de veran-
deringsvragen ook naar de samenleving toe, aan de orde te stellen. Deze 
vragen zal zij ook tot zich zelf hebben te richten omdat de kerk als 
instituut steeds aan verandering onderhevig is. Zij hoort zichzelf op te 
vatten als instituut 'van een tweede orde', opgebouwd in een voorlopige 
vormgeving en nooit doel om zich zelf. Ook het spreken van de kerk 
moet daaraan worden aangepast. Het dient een post-metaphysisch ka
rakter te hebben en ruimte te laten voor andere interpretaties en voor 
een meervoud van kerkelijkheid. Maar het dient onverbloemd te zijn 
waar de fundamentele aspecten van de humaniteit flagrant worden 
geschonden. Het theologisch spreken zal kritisch moeten zijn, naar kerk 
en maatschappij toe. Het zal steeds haaks staan op ieder gangbaar 
spreken en er op gespitst om ieder ideologisch spreken, vanuit welke 
richting ook, door te prikken. In dit opzicht kan een theologie nooit 
mode- of trend-gevoelig zijn. Maar zij moet wel gericht zijn op de grote 
en fundamentele problemen die openlijk of bedekt, het menselijk heil 
bedreigen. De politieke theologie zal ook de taak hebben de vaak nog 
verborgen gehouden conflictsituaties zichtbaar te maken. 

In Nederland sluiten de opvattingen van Schillebeeckx hier op een 
eigen wijze op aan.211 Het christelijk geloof inspireert tot bevrijding en 
tot een voorkeur verlenen aan de armen. Het Evangelie is strijdig met 
iedere vorm van onderdrukking. Het christelijk geloof voedt de kritiek 
op al hetgeen tot nu bereikt werd, want het blijft altijd hopen op en 
stimuleren tot een betere toekomst. In de analyse en interpretaties van 
de menselijke ervaring kan de betekenis van het geloof ten aanzien van 
het politiek handelen zichtbaar worden. Het is de conlrastervaring 
waarin en waardoor datgene wat strijdig is met het Evangelie openbaar 
wordt. In het Christendom ziet Schillebeeckx een verwantschap met een 
progressieve politiek. De eigen inbreng van de christen bestaat in het 
toetsen van die progressiviteit aan het beeld van Christus. 
In zijn afscheidscollege als hoogleraar te Nijmegen212 vinden wij de
zelfde kernwoorden terug die wij tegenkwamen bij Chenu en Boff. De 
huidige situatie ziet hij als een authentieke 'locus theologicus'. De 
theoloog is politiek werkzaam omdat de maatschappelijke realiteit aan 
de theologie een bepaalde kleur geeft. Een historische breuk met cul
turele gestalten van het geloof is soms de enige oplossing om het geloof 
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naar de toekomst te brengen. Subject van de geloofshermeneuse is niet 
de theoloog maar de christelijke geloofsgemeenschap. Deze is het me
dium voor het menselijk werkelijkheidsverstaan. Het is de taak van de 
theoloog om ideologie-kritisch werkzaam te zijn. Ideologie beschrijft 
Schillebeeckx als een geheel van beelden, voorstellingen en symbolen 
die een samenleving creëert om haar eigen identiteit te verantwoorden. 
Op zich is daartegen geen bezwaar maar soms wordt die legitimatie 
vertekend, 'gemanipuleerd en gemonopoliseerd door heersende groe
pen in de maatschappij'. 'Begrippen en theorieën worden vaak gebruikt 
om sociale gegevenheden en machtsposities systematisch te rechtvaar
digen en veilig te stellen'. 
Het is niet waarschijnlijk dat Schillebeeckx hierbij alleen denkt aan 
groeperingen in de maatschappij en niet aan ontwikkelingen binnen de 
kerk. Het zijn juist deze gevaren waaraan kerkelijke instanties (en dit 
geldt ook voor katholieke organisaties) zich in de geschiedenis niet 
steeds hebben kunnen onttrekken. De geschiedenis van het optreden 
van kerk en priesters illustreert dit voldoende. 'Zo wordt de ideologie 
een middel tot handhaving van de dominante interesses en is zo de 
weergave van een vals groepsbewustzijn'. Ideologie-kritiek behoort dan 
ook tot het wezen van de hermeneutische theologie. 
Wat de concrete conclusie betreft dienen wij ons te realiseren dat de 
concrete oplossingen die in Latijns-Amerika werden beproefd, niet 
zonder meer verplaatsbaar zijn naar West-Europa. 
Dit geldt met name voor de concrete invulling van politieke theologie 
als bevrijdingstheologie. 

In een zeer verhelderend artikel 'Geloof en Politiek'213 geeft A. Houte
pen een overzicht van de historische modellen, waarin het evangelie als 
politieke factor werkzaam was of nog is. Hij signaleert het model van de 
Theocratie, van de twee-rijken-leer, het secularisatiemodel en het model 
dat in het teken staat van de Profetie-in-diaspora. Hier ligt het terrein 
van de nieuwe politieke theologie. Op een eigen profetisch-kritische 
wijze participeren christenen aan de samenleving, niet door het op
richten van eigen organisaties maar door een eigen stijl van leven. 
De nieuwe politieke theologie volgt dit spoor, zowel in Latijns Amerika 
als in West-Europa en is aldus een theologie van de bevrijding. Zij staat 
open voor een profetisch-kritische inbreng van de basisgemeenten als 
theologische vindplaats. 
Binnen de Europese politieke theologie zijn verschillende richtingen 
waarneembaar. Zo onderscheidt Houtepen de stroming die zich richt op 
de hominisatie van de wereld (Metz-Moltmann) en daarnaast Schille
beeckx, die zoekt naar een nieuwe plaatsbepaling van de kerk als be
weging van Jezus, gericht op de emancipatieve vrijheid van de mens. 
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Ook in de bevrijdingstheologie signaleert Houtepen verschillende va
rianten. Zij hebben echter gemeenschappelijk dat zij de nadruk leggen 
op een nieuwe levenswijze en op de centrale betekenis van de onderste 
lagen van de samenleving en van de kerk. Het signaleren van de ver
schillende varianten doet ons realiseren, dat het niet aangaat zonder 
meer voor één richting te kiezen. De omstandigheden in Latijns-Ame-
rika zijn zo totaal verschillend met die in West-Europa, dat een integrale 
aansluiting zich evenzeer buiten de werkelijkheid plaatst. 
Aan één conclusie, aldus Houtepen, lijkt niet te ontkomen: 'als het gaat 
om het bepalen van de verhouding tussen geloof en politiek lijkt het 
model van de politieke theologie beter bruikbaar dan de drie overige 
modellen: theocratie, twee-rij ken-leer, of secularisatie'. ledere theologie 
is historisch bepaald en steeds een antwoord op een bestaande situatie, 
hetzij ter bevestiging hetzij ter afkeuring. Geen enkel theologisch sy
steem heeft daarom blijvende actualiteit. 

4. Enkele kanttekeningen 

De blijvende betekenis van de godsdienst 

Enkele actuele aspecten vragen hierbij onze aandacht. De aanvaarding 
van boven summier geschetste wijze van theologisch denken veronder
stelt en impliceert een bewuste keuze. Bewust wordt afstand genomen 
van een denkwijze die tot aan het 2e Vaticaans Concilie tot het alge
meen denkgoed behoorde. Het Concilie heeft het goed recht van de 
saecularisatie erkend, maar het was wel een Godbelijdende saeculari-
satie. Soms treft men echter benaderingen aan waarbij deze saeculari
satie is omgeslagen in een saecularisme, dat voor het denken en beleven 
van God nauwelijks nog ruimte biedt. Voor vroomheid lijkt het men
selijk gevoelsleven te kort te schieten. Nadat God is doodverklaard, 
ontwikkelen zich tendenzen om godsdienst in zijn totaliteit naar het rijk 
der valse ideologieën te verwijzen en als overbodig en storend te duiden. 
Als godsdienst, kerk en confessionele organisaties als normale zaken 
van een klassehegemonie worden beschreven, blijft er weinig ruimte 
over om na Marx nog in God te geloven. De godsdienst wordt dan 
verklaard als alleen een produkt van de maatschappelijke 'behoefte aan 
een verhoogde ideologische bewerking'.214 

De politieke theologie legitimeert deze visie niet. Ook in een gesaecu-
lariseerde wereld zal de naam van God hoorbaar en uitspreekbaar 
blijven. En juist in een klassenloze maatschappij zal godsdienst opti
maal kunnen functioneren. Merkwaardig genoeg zijn het juist neo-
Marxisten, die de aandacht op deze aspecten gevestigd hebben. Ma-
chovec signaleerde dat in Marxistische kringen een herontdekking van 
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de betekenis van Jezus van Nazareth gaande is. Het Nieuwe Testament 
wordt ontdekt als niet meer louter 'mythisch', maar als iets dat radicaal 
actueel is. Hij wijst op het gevaar van het weg-interpreteren van gees
telijke waarden naar het dodenrijk van de onverschilligheid en onwer
kelijkheid. Daarom vraagt hij aandacht voor de moreel inspirerende 
idealen, modellen en maatstaven zonder welke de meest geperfectio
neerde maatschappij armoedig en barbaars moet blijven.215 

Het verlangen naar fundamentele en radicale oplossingen dat in de 
harten van velen is ontstaan, heeft ook de aandacht doen richten op de 
persoon van Jezus Christus, nadat de saecularisatie dit beeld had ont
daan van dikke lagen stroperige en kleverige aanslag. 'In het Christen
dom treden bepaalde fundamentele thesen over het menselijk bestaan 
aan de dag. Tegelijk kan worden geconstateerd dat andere stromingen 
zeker geen betere modellen of duidelijker aanwijzingen bieden: noch 
voor geestelijke waarden in een verzadigde consumptiemaatschappij, 
noch voor het menswaardig sterven in een industriële wereld, noch voor 
de pijnlijke morele conflicten, noch voor een beter begrip van andere 
geestelijke tradities en hun weg naar menselijkheid en geluk'.216 

Kerkelijk voorbehoud 

Er mogen op Vaticanum II en op de bisschoppenconferenties van Me-
dellin en Puebla radicale wegen zijn ingeslagen, de bereidheid om op 
die wegen verder te gaan is bij theologen en kerkelijke leiders veelal nog 
aarzelend. Vaak voelen zij zich meer thuis bij oude theorieën. Op de 
bisschoppensynode 1971 over de rechtvaardigheid in de wereld moge 
dan wel, zoals Chenu dankbaar memoreerde, de zorg voor de armen als 
wezenlijk element van de taak van de kerk erkend zijn, het slotdocu
ment biedt een tekst over de zelfopvatting van de kerk die wij niet 
anders kunnen bestempelen dan als 'ideologisch'. Kerk en wereld en 
hun wederzijdse betrekkingen worden op een metaphysische, onhisto
rische wijze geïnterpreteerd.217 Dit denken is zeer hardnekkig. Wij 
vinden het terug in de verslagen van het Landelijk Pastoraal Overleg 
van de Nederlandse Kerkprovincie over hetzelfde onderwerp. Het kri
tische vermogen waarop een beroep wordt gedaan, wordt tegelijk afge
broken en verloochend. Daardoor wordt elke wens tot een kritische 
maatschappijvisie overbodig en wordt het privatiserend karakter van de 
burgerlijke godsdienst onderstreept.218 

Ook naar de vakbeweging toe werd nog geen andere benadering aan
gereikt. Om begrijpelijke redenen wachten de bisschoppen in Neder
land er voor een voorkeur voor een bepaalde organisatie uit te spre
ken.219 De opmerking van Kardinaal Willebrands tijdens zijn ontmoe
ting met het CNV, dat christelijke organisaties meer aandacht en steun 
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verdienen laat iets doorklinken van heimwee naar het verleden en van 
onzekerheid over de situatie zoals deze in de FNV is ontstaan.220 De 
resultaten van het Secretariaat Levensbeschouwing en Vakbeweging 
die zich onttrekken aan de beïnvloedingssfeer, worden toch als te mager 
en ontoereikend beoordeeld. In een schrijven vanuit de Bisschoppen
conferentie aan de FNV werden vragen gesteld waarin hun teleurstelling 
nauwelijks verholen bleef.221 

In zijn boodschap tot Puebla in januari 1979 wees Paus Jan Paul II op de 
onvervangbare rol en de actualiteit van de "sociale leer" van de kerk. 
Betekent dit een terugkeer naar het verleden9 Velen waren verrast. 
Maar in een toespraak daags daarna nam de paus dezelfde tekst voor 
zijn rekening waarin Paulus VI, het woord "sociale leer" vermijdend, 
een ander programma en een andere methode voorstelde. Deze ambi
guïteit illustreert de levende actualiteit van ons onderwerp.222 

De taaiheid van het traditionele denken verraadt zich ook in de jongste 
encycliek 'Laborem Exercens' van Joannes Paulus II van 15 sept. 1982, 
negentig jaar na Rerum Novarum. De term 'katholieke sociale leer' 
duikt weer op en ook de inhoud toont sporen van het traditionele sociale 
denken van de kerk. De maatschappij-kritische monoloog overheerst de 
dialoog. Het is ook een normatief denken, dat zich gemakkelijk buiten 
de realiteit plaatst. Volgens C.J. Rijnvos is deze encycliek ondanks 
belangrijke beschouwingen over de arbeid als probleem in wereldver-
band amper in de richting van de kritische sociale ideologie geschre
ven.223 De voorkeurkeuze voor de armen waarover de kerk zich uitsprak 
en die door belangrijke theologen is onderbouwd dient nog in al haar 
consequenties te worden doorgedacht en uitgewerkt. Zij kan dan een 
handreiking bieden aan die priesters die zich opnieuw met het sociale 
probleem willen inlaten. 

5. Op zoek naar een nieuw pastoraat 

Een cultuuromslag, zo zagen wij, vraagt een nieuwe theologie. 'Een 
gesaeculariseerde theologie moet wel een politieke theologie zijn' con
cludeerde Sperna Weiland.224 Wij kunnen een stap verder gaan. Een 
politieke theologie vraagt om een politiek pastoraat. Hieronder verstaan 
wij een pastoraat dat er op gericht is de nieuwe bewust geworden relatie 
tussen geloof en maatschappelijk handelen inzichtelijk en prakliseer-
baar te maken. Het is er op gericht aan onmondigen een stem te geven 
en hen bewust te maken van hun positie als de subjecten en eigenlijke 
dragers van de heilsgeschiedenis. Politiek pastoraat is de inspanning om 
de implicaties van de politieke theologie en van de theologische ont
wikkelingen van Medellin en Puebla te ontvouwen en operationeel te 
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maken. Want deze betekenen een diepgaande verandering in geloofs-
denken en pastoraat, een loskomen van bevoogding door godsdienst en 
kerk als gevolg van een totale omslag in heel de maatschappelijke 
cultuur. Het respecteren van het autonoom worden van de samenleving 
verplicht tot een andere benadering dan gebruikelijk in de katholieke 
sociale leer. 

Voor de vraag hoe gestalte te geven aan de relatie tussen geloof en 
maatschappelijk handelen, zoeken wij het antwoord in de gemaakte 
voorkeur-keuze voor de armen. Opteren voor de armen is kiezen voor 
het geestelijk en sociale milieu van de armen, voor een godsdienstig
heid, die eenvoudige mensen aanspreekt en een vormgeving die past bij 
een manier waarop het volk zijn geloof kan beleven. Van bijzondere 
betekenis lijken daarvoor de kerkelijke basisgroepen als een nieuwe 
wijze van kerk-zijn. De basiskerk ziet niet langer een heilige machtskerk 
als haar model, maar kiest voor een kerk van echte verbondenheid en 
dienstbetoon. Dit betekent een kerk die niet langer de gevestigde orde 
legitimeert, maar de misbruiken ervan bekritiseert en aanklaagt. De 
kerk oefent haar pastorale zending dan uit in de zin van bevrijding, 
bevordering van menselijkheid en bescherming van de rechten der 
armen. De kerk staat aan de kant van alle groeperingen die een betere 
maatschappij voorstaan. Haar keuze voor de armen houdt een voorkeur 
in voor de lagere bevolkingsklassen die zonder macht zijn.225 

De keuze voor de armen houdt ook diepgaande veranderingen in voor 
de kerk zelf. Deze stellingname regardeert, zoals gezegd, niet alleen de 
landen van de derde wereld. Zij lijkt onverminderd van kracht voor heel 
de kerk, waarin zich de omschakeling van de cultuur voltrokken heeft. 
Het bevrijdend handelen van Jezus voortzetten in de geschiedenis, 
behoort tot de wezenlijke opdracht van héél de kerk en van al haar 
leden. Het is menselijkerwijs gezien ook de voorwaarde voor haar be
trouwbaarheid en geloofwaardigheid in de toekomst. Alleen een kerk 
die het geloof in God identificeert met inzet voor bevrijding en gelijk
heid van alle mensen kan als een betrouwbaar bondgenoot ervaren 
worden. 
Deze keuze impliceert de keuze voor een nieuwe radicaliteit van het 
christelijk en kerkelijk denken en handelen. Het christen-zijn wordt 
ontkoppeld aan de burgerlijke theologie226 en de kerk wordt ontdaan 
van zijn legitimerende functie en machtspositie. Dit betekent niet dat 
alle zich christen-noemende mensen ook in staat zullen zijn deze gera
dicaliseerde opvatting van het christen-zijn in hun bestaan gestalte 
geven. Laat staan zich 'christelijk' noemende organisaties. Het gaat in 
de Evangelische boodschap om heel andere zaken dan waarmee deze 
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instanties zich vaak bezig houden. In het hart van het Evangelie staat 
het beroep op bereidheid zijn leven voor een ander in te zetten. Zonder 
deze bereidheid blijft de volheid van het Evangelie versluierd en zijn de 
christenen en hun kerken beperkt tol zeer fragmentarische realisatie. 
Het kruis is echter niet voor niets als een gevaarlijk symbool herkend. 
Jezus van Nazareth heeft het kruis op zich genomen, bewust van zijn 
ondergang. Franciscus van Assisi omhelsde de melaatse en brak met 
heel de bestaande samenleving. Aartsbisschop Romero was zich bewust 
door zijn stellingname de dood op zijn hals te halen. In de geschiedenis 
hebben duizenden hun geloof in het Evangelie met de dood bezegeld. 
Duizenden — ook niet-christenen — hebben hun leven gesteld in dienst 
van de bevrijding van hun medemensen. Maar in het dagelijks leven 
van de kerken moeten wij het vaak doen met schamele pogingen en 
moeten wij volstaan met het opvangen van verwaaide flarden van de 
kruisboodschap en met gebrekkige realisaties. 

Deze constatering maant tot voorzichtigheid om zich met het christelijk 
etiket te tooien. Door ontvangen catechisatie, door het onderricht in de 
christelijke leer en de bereidheid deze leer aan te hangen, wordt men 
nog geen nieuw mens. Metz stelde zelfs de vraag of het in de condities 
waarin wij in Europa leven nog wel mogelijk was als echte christenen te 
leven; hetgeen niet wil zeggen dat alle pogingen daartoe moeten worden 
opgegeven en dat de fragmentarische realisaties van alle waarde zijn 
ontdaan. 
Dit alles beseffend blijft het de taak van een politiek pastoraat om het 
beeld van het eigenlijke christen-zijn weer duidelijk in zicht te krijgen. 
Hierover zal gesproken moeten worden wanneer wij in onze samen
komsten onder het kruis verzameld zijn. Het politieke pastoraat ziet zich 
van hieruit ook met heel concrete problemen belast. Wat kan het zeggen 
tegen al die goede mensen die hun ijver voor de confessionele organi
satie op gezag van de kerkelijke overheid beleefd hebben als gode 
welgevallig en van godswege geboden en nu in verwarring zijn, omdat 
de vroegere stringent verwoorde opvattingen vervallen blijken? Wat 
heeft het politiek pastoraat niet te doen om een verklaring te geven voor 
de ongeproportioneerde afwijzing van het socialisme en de ontkenning 
van de christelijk-waardevolle elementen in de socialistische maat
schappij-opvatting? Hoeveel wonden zijn er niet te verzorgen van 
mensen die in het conflict tussen hun maatschappij-visie en de aan
spraken van de kerk vermangeld zijn geraakt? Voor de nieuwe generatie 
betekent het politieke pastoraat het aanbieden van nieuwe hoop en 
verwachtingen, het erkennen van de eigen mondigheid en verantwoor
delijkheid voor de wereld, het bewust maken van de eigen waardigheid. 
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Het politieke pastoraat zal ook opheldering moeten geven in het ver
troebelend en hardnekkig gemaakte onderscheid tussen het verticale en 
het horizontale, het spirituele en de aardse werkelijkheid als in wezen 
contraire realiteiten. Maar ook in andere richting heeft het politiek 
pastoraat een taak. Zijn kritische opstelling tegen een ideologie geldt 
niet alleen de ideologie van een bepaald kerkelijk denken, maar het 
keert zich tegen iedere ideologie waarvandaan ook. Zijn taak is het ook 
om de ballonnen door te prikken van hen die, veelal geteisterd door een 
niet verwerkt persoonlijk verleden, iedere vorm van godsdienst of kerk 
slechts als bron van vervreemding en verblinding kunnen aanzien. 
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IX. Balans 
'De identiteitscrisis van het chris
tendom waarover voortdurend 
wordt gesproken, is niet in de eerste 
plaats een crisis van zijn boodschap, 
maar een crisis van zijn subjecten 
en instellingen'. 

J.B. Metz.227 

Na dit theologisch intermezzo komen wij nu toe aan het opmaken van 
de balans van de bevindingen in deze studie. 

Het door ons verzameld materiaal moge nog onvolledig zijn (een 
uitputtend historisch werk werd ook niet beoogd), het biedt ons inziens 
voldoende illustratiemateriaal voor de onderbouwing van enkele thesen 
en conclusies. De bedoeling was niet een beschrijving te geven van de in 
de historie opgetreden geestelijke adviseurs. Veel meer ging het om het 
verzamelen van een aantal typerende verhalen over het feitelijk optre
den en functioneren van het fenomeen 'Geestelijk Adviseur' tegen de 
achtergrond van normatieve teksten in Encyclieken en hen gegeven 
instructies om vervolgens deze verhalen aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. En dit op basis van de hypothese dat de visie van de kerk 
op de samenleving wel functioneerde maar niet adequaat is gebleken en 
niet bij machte de kloof tussen kerk en samenleving te overbruggen. 
Deze visie heeft dan ook geen stand kunnen houden. 

De belangrijkste teksten waren voor ons de uitspraken van pausen en 
bisschoppen over de laak en bevoegdheden van de kerk en over de 
opdracht die van hier uit aan priesters werd toebedacht. 
Eveneens belangrijk waren de teksten van functionerende priesters over 
de noodzaak van katholieke organisaties en over de rol die zij daarin te 
vervullen hadden. Uiteraard dienen deze teksten te worden bezien 
tegen de achtergrond van de feitelijke historische situatie. De vraag die 
ons nu bezighoudt is de vraag waardoor het optreden van de geestelijke 
adviseurs werd gedragen. Wat was het leer-element en hoe was dit tot 
stand gekomen. Wat was de betekenis van de katholieke sociale leer 
voor het optreden van de geestelijk adviseur en hoe pakte dit uit in de 
beleving van alledag. Hoe kon ondanks het degelijk en betrouwbaar 
geachte fundament toch een meervoudige crisis ontstaan en zowel de 
katholieke vakbeweging als de geestelijk adviseur in een ideologisch 
vacuüm terecht komen? En waar bleef de geestelijk adviseur? 
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1. Het ideologiseringsproces van de natuurwet en de katholieke sociale 
leer 

Ideologie van de natuurwet 

In heel de geschiedenis van het optreden en functioneren van de gees
telijk adviseur, zoals deze door ons werd waargenomen, kwamen wij 
met grote regelmaat verwijzingen tegen naar de natuurwet, naar de 
katholieke sociale leer en naar het recht en de plicht van de kerk om 
over hun inhoud nadere uitspraken te doen, en niet zelden in een 
onderlinge samenhang. 
De katholieke sociale leer kan beschouwd worden als het geheel van 
kerkelijke uitspraken en opinies over sociale vraagstukken. 
Het begrip werd gebruikt in de officiële documenten, vanaf Leo XIII tot 
en met Pius XII, waarin de kerk haar opvatting over de wereld, over de 
mens, over de samenleving en de geschiedenis onder woorden bracht: 
een totaal van stellingen en directieven waarvan de inhoud een duide
lijke en gedetailleerde leer bevat en als zodanig in de kerkelijke taal 
algemeen werd aanvaard. Pius XI verwijst dan ook nadrukkelijk naar 
"de leer over de sociale en economische kwestie" (Q.A. no. 5). 

In het spoor van deze leer ontwikkelden zich organisaties en instituten 
die in deze sociale leer hun inspiratie en voedingsbodem zochten en 
nieuwe ontwikkelingen en interpretaties daaruit afleidden. 
Dit gebeurde op sociale weken, katholiekendagen en ook in arbeiders
organisaties en vakbewegingen 
Goed begrepen kan de term 'Katholieke sociale leer' gebruikt worden 
om een bepaalde synthese van ideeën aan te duiden; die ideeën nl. die 
in de documenten van de kerkelijke hiërarchie en in het bijzonder van 
pausen te vinden zijn. Deze ideeën zijn in hoofdzaak van rationele aard. 
Wanneer zij echter door een ambtelijk leergezag worden voorgehouden, 
krijgen zij gauw het gezag van een sociale doctrine, die in naam van het 
ambtelijk leergezag aan de obedientia fidei wordt opgelegd. Een dub
belzinnig karakter kan aan deze uitdrukking niet worden ontzegd. Het 
gevaar van verwarring wordt des te groter naarmate bij de uiteenzetting 
van de sociale leer een beroep wordt gedaan op de natuurwet, waarvan 
juist de kerk zich de ware interpretatie had voorbehouden. De natuur-
rechtsleer was de leer van een oorspronkelijker en beter recht dan het 
positieve recht van de overheid, een recht kenbaar door de rede maar 
ook door openbaring en interpretatie van de kerk. 

Door toe-eigening van het natuurrecht zag de kerk zich toegerust om 
over de meest uiteenlopende zaken uitspraken te doen, tot en met het 

179 



billijken van de doodstraf toe. Met behulp van een Neo-Thomistische 
natuurrecht-hermeneutiek was in de katholieke sociale leer een ideale 
maatschappij-ordening ontworpen. Men was vergeten dat ook Thomas 
ondervraagd moest worden op zijn eigen cultuur en op sociaal-histori
sche gegevens. Hij was ook veel terughoudender in het doen van be
slissende uitspraken dan zijn vele epigonen. Het kerkelijk leerambt was 
zich gaan identificeren met opvattingen die totaal verschillende graden 
van waarheid en zekerheid bevatten. De natuurlijke zedenwet gold als 
de samenvatting van alle zedelijke normen. Voor Thomas was de na
tuurlijke zedenwet het licht van ons zedelijk inzicht, waardoor wij kun
nen onderscheiden wat ons te doen en te laten staat. Wat onverstandig 
is, is onzedelijk. En met hoeveel voorbehoud en complexiteit van be
grippen benaderde Thomas deze werkelijkheid. Er is een wezenlijk 
onderscheid tussen openbaring in eigenlijke zin en de op natuurlijke 
wijze te verkrijgen inzichten. Alleen in openbaringsgegevens kan de 
kerk bindende uitspraken doen. In alle andere zaken kan de kerk haar 
bijdrage leveren in het zoeken naar waarheid door de samenleving. 
Haar uitspraken hebben dan het karakter van een oriënterende hulp of 
van een disciplinaire maatregel, maar missen een definitieve geldig
heid.228 

Sinds Leo XIII werd door de pausen niet alleen oordeelsbevoegdheid 
van de kerk opgeëist over alle belangen van de sociale en politieke 
ethiek maar, met een beroep op gehoorzaamheid, ook gezag en macht 
opgeëist. Aldus vond een niet gefundeerde uitbreiding plaats van de 
geestelijke autoriteit op wereldlijk terrein. Het kerkelijk leerambt werd 
hierdoor ondermijnd, hoewel het tegendeel werd beoogd. In recente 
studies is de restauratie van het Neo-thomisme bestempeld als het 
antwoord van de Paus op het definitieve verlies van de kerkelijke staat 
teneinde nu met geestelijke middelen zijn plaats in de wereld te be
houden. Kaufmann is van mening dat de leer van het natuurrecht zich 
een geëigend instrument toonde om in een tijd van politieke onmacht 
van het pausdom politieke invloed van de kerk op de gelovigen te 
bevestigen ter legitimering van een specifieke subcultuur van de ka
tholieken.229 

Het scholastieke natuurrecht functioneerde als instrument van de kerk 
om haar handelen in alle sociale en politieke vragen rationeel te arti
culeren. Nieuwe ontwikkelingen werden van kerkelijke zijde achterafin 
het natuurrechtelijk systeem opgenomen. Dat verklaart volgens Knoll, 
waarom de sociale encyclieken van de kerk nooit een toekomstper
spectief ontwikkelen en zij altijd te laat moesten komen.230 

De theorie van de op de menselijke natuur gebaseerde zedenwet als de 
wet van God lijkt de functie te hebben de kerk een gezaghebbende stem 
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te verschaffen bij de vormgeving van het maatschappelijk leven; ad 
intra met het beroep op de autoriteit van Petrus, ad extra met het beroep 
op een algemeen menselijke rationaliteit. De kerk maakt aanspraak op 
de authentieke interpretatie van de 'objectieve morele orde'.231 De 
presentatie van een geldend natuurrecht door het kerkelijk leerambt 
had steeds plaats op een wijze die voor de niet-ingewijde weinig ruimte 
overliet om eraan te twijfelen dat het hier om een geloofswaarheid ging. 
Het uitgangspunt van de authentieke kerkelijke interpretatie van het 
natuurrecht was dat de kerk op grond van een speciale openbaring door 
Jezus Christus, waarvan de verkondiging aan de katholieke kerk is 
toevertrouwd, over een rijkere en zekerder kennis van de goddelijke 
scheppingsorde en het hieruit resulterende natuurrecht beschikte dan 
zuiver menselijke instellingen. In twijfelgevallen is daarom de kerkelij
ke leer te beschouwen als een authentieke interpretatie van het natuur
recht. Verweer is dan bijna niet meer mogelijk.232 

Wij zien dat vooral sinds het einde van de 19e eeuw steeds uitdrukkelijk 
een beroep wordt gedaan op de natuurlijke zedenwet. De goddelijke 
ordening wordt onmiddellijk vereenzelvigd met een voorgegeven ra
tionele orde. Aldus vindt een vergoddelijking plaats van de natuurlijke 
zedenwet. De natuurwet wordt metaphysisch verhoogd. Zij is geen 
ordening meer op basis van empirische gegevens maar op basis van een 
onveranderlijk gedachte essentie van het menselijk bestaan. De na
tuurwet gaat een ideologische functie vervullen.233 

Nog in 1968 werd door paus Paulus VI de kerkelijke opvatting over de 
moraal, als steunend op de natuurwet in de Encycliek 'Humanae Vitae' 
aldus vastgelegd: "Geen enkele gelovige zal willen ontkennen, dat het 
tot de taak van het kerkelijk leerambt behoort, de natuurlijke zedenwet 
nader te verklaren. Er valt immers niet aan te twijfelen, zoals onze 
voorgangers meermalen hebben verklaard, dat Jezus Christus, door 
Petrus en de andere apostelen deel te geven aan zijn goddelijke macht 
en hen uit te zenden om alle volken zijn geboden te leren, hen heeft 
aangesteld tot de authentieke bewaarders en verklaarders van de gehele 
zedenwet, d.i. niet alleen van de wet van het Evangelie, maar ook van de 
Natuurwet. Want ook deze laatste is een uitdrukking van de wil van 
God, en het trouw onderhouden van deze wil is voor de mensen de 
noodzakelijke weg tot het eeuwig heil", (no. 4). 

Ideologie van de katholieke sociale leer 

Het typische van een ideologie is gelegen in de rechtvaardiging van het 
eigen handelen en van eigen belangen. 'Ideologie is een geheel van 
denkbeelden door middel waarvan een groep van mensen of een enke
ling de zin van de werkelijkheid en daarin van zichzelf definiërend, de 
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eigen plaats in de wereld, het eigen handelen en de eigen belangen 
rechtvaardigt', aldus de omschrijving, die Sperna Weiland voorstelt.234 

De duidelijke functie van een ideologie is dat zij voor een bepaalde 
maatschappelijke groep op een bepaald ogenblik van diens ontwikke
ling het instrument tot een synthese is, voorzover zij deze groep een 
kader van waarden aan de hand doet die de groep in staat stelt zijn 
collectief handelen te activeren.235 

Op zich is daar weinig tegen in te brengen, tenzij aan de inhoud van een 
ideologie een absoluut en onfeilbaar karakter wordt toegekend. 
Wij hebben echter gezien hoe in een recente kerkelijke opvatting de 
natuurwet niet alleen beschouwd werd als de uitdrukking van Gods 
scheppingsorde, maar ook hoe deze orde werd opgetild tot een orde van 
essenties, met alle gevolgen voor de concrete interpretatie van de na
tuurwet door de kerkelijke autoriteit. Door de verabsolutering van de 
bevindingen en oordelen werd een antwoord op steeds nieuwe en ver
anderende vragen van de samenleving in hoge mate geblokkeerd. Er 
ontstaat dan een gebroken verhouding tot de werkelijkheid die van de 
ideologie een uitdrukking maakt van een vals bewustzijn en aan de 
ideologie in zijn onbemiddelde gedaante een legitimerend karakter 
schenkt. 

Als voorbeeld van zo'n ideologische legitimatie kan de uitspraak over 
het recht op privé-eigendom en op daaraan verbonden rechten gelden 
in Rerum Novarum 'Quia possidere res privatim ut suas, ius est homini 
a natura datum': 'omdat goederen in privaateigendom te bezitten een 
recht is, de mens door de natuur geschonken' (no. 5).236 

F. Klüber zegt dat de opvatting over het privaat-eigendom op het 
inzicht steunt dat de mens en de maatschappij zich in een structuur 
bevinden waarin de orde van het privaat-eigendom het meest geschikte 
instrument voor de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstel
ling der goederen, dus de norm voor het algemeen gebruik schijnt. 
Het gaat, zo zegt hij, om empirische feiten, om historisch veranderlijke 
ervaringen. Het oordeel steunt niet op metafysisch dwingende gegevens. 
Het behoort ook niet tot het onveranderlijke (absolute) maar tot het 
veranderlijke (relatieve) natuurrecht. Het houdt zijn waarde zolang de 
empirische feiten, waarop hel steunt, hun waarde behouden. De toe
komst kan nieuwe historische omstandigheden brengen waarin de orde 
van het privaat-eigendom haar hanteerbaarheid verliest. De eigen-
domspolitiek van de staat heeft ook zijn rechten. De private eigen
domsrechten zijn niet volstrekt onaantastbaar en onophefbaar. Toch 
werden sociaal-politieke standpunten met een beroep op het natuur
recht verdedigd.237 

Op het doorzien van dit legitimerend ideologiseringsproces is de ka-
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tholieke sociale beweging tenslotte vastgelopen. De sociale leer was een 
geloof geworden en het geloof was gereduceerd tot een ideologie. Nu 
verstaan wij waarom M.D. Chenu zijn sprankelend werk 'La doctrine 
sociale de l'Église comme idéologie' afsluit met de getuigenis: 'Het 
geloof is geen ideologie'. 

Het ideologisch gebruik van de natuurwet hoeft echter geenszins te 
betekenen dat het spreken en handelen van de kerk, dat daaruit voort
kwam, op geen enkele wijze heilzaam heeft kunnen zijn. Ondanks alle 
bezwaren, die wij nu aanvoeren, is het niet vol te houden dat bijvoor
beeld Rerum Novarum voor de arbeidersklasse niet van heilzame be
tekenis is geweest. Dit geldt ook voor het geval dat wij niet zo ver zouden 
willen gaan als Poels, die in de sociale week te Maastricht in 1911 
uitriep: 'Wij overdrijven niet wanneer wij zeggen, dat na het oecume
nisch Concilie, hetwelk de paus te Rome in de 16e eeuw in Trente 
samenriep, een van de grootste gebeurtenissen, die ooit in deze wereld 
hebben plaatsgevonden was, het verzenden uit Rome, aan de volken der 
aarde, van de wereldbrief Rerum Novarum'.238 Behalve negatieve as
pecten zijn ook positieve effecten aanwijsbaar. Vast staat dat het spre
ken van de kerk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het proces 
van maatschappelijke bewustwording van de katholieke arbeiders. Het 
heeft het emancipatieproces in belangrijke mate versneld. Op de de-
betzijde moet worden vermeld dat een onbemiddelde theologie in feite 
meewerkt aan de bevestiging van de status quo. Niet de structuren maar 
de mensen moesten veranderen. Het ging om de eerbiediging van de 
scheppingsorde die door God was gewild en in de natuur uitgedrukt. 
Aan die wereld viel weinig te veranderen. Gods kinderen moeten elkaar 
liefhebben in de gegeven structuren van het materiële leven. 

Het beroep op de natuurwet als metaphysische legitimatie van het 
politieke handelen van katholieken heeft in Nederland in grote mate 
bijgedragen aan de totstandkoming van een katholieke subcultuur. 
Deze werd door de kerkelijke hiërarchie en de geestelijkheid onder
steund door een beleid van afzondering uit de omringende cultuur. De 
natuurrechtsopvatting diende tot een gewillig instrument. De grenzen 
van die eigen subcultuur dienden streng bewaakt te worden. Aldus 
ontstond een volledig netwerk van sociale betrekkingen voor alle ka
tholieken. Sterk werd de nadruk gelegd op hun eenheid en geslotenheid. 
Iedere poging de omheining te doorbreken werd gelaakt als een vorm 
van ontrouw. Het ging daarbij om méér dan de eenheid in het ware 
geloof. Veel meer was het een poging om de katholieken, ook in vraag
stukken, die niet onmiddellijk het geloof raakten, op één lijn samen te 
brengen als in een vorm van eigen subcultuur. 

183 



Heel bijzonder werd dit van belang geacht wanneer het ging om de 
samenbundeling van de arbeiders. Men kan zelfs de vraag stellen of de 
strakke organisatie van het totale sociale leven op de verschillende 
sociale niveaus en de daaraan verbonden inzet van hiërarchie en clerus, 
niet vooral gedragen werd door de wenselijkheid allereerst de arbeiders, 
als de meest kwetsbaren ook in hun geloof, aan de kerk te binden. 
De katholieke organisatie en vooral de werknemersorganisatie werd de 
eigenlijke maatschappelijke drager van de katholieke sociale leer. Aan 
deze leer waren de organisaties ook min of meer weerloos overgeleverd. 
Door de verbinding van de organisatievorm met het gesloten systeem 
van de katholieke sociale leer kon het typisch karakter van de katho
lieke verzuiling in Nederland tot stand komen. In Nederland was het 
prof. R.A. de Moor die in verband met het mislukken van de PBO op de 
kwalijke aspecten wees van het gebruik van de katholieke sociale 
leer.239 

Het beroep op de natuurwet als metaphysische legitimatie van de ka
tholieke sociale leer is van uitzonderlijke betekenis geweest. Het bete
kende ook een legitimatie van de kerkelijke bemoeienis met het orga-
nisatieleven van de arbeiders. De ideologie van de natuurwet heeft de 
ideologie van de katholieke sociale leer voortgebracht en daardoor de 
relatie van de kerk en de priesters met de arbeidersbeweging mogelijk 
gemaakt en vorm gegeven. 

De katholieke sociale leer, die verankerd was in de scheppingsorde en 
die bovendien werd afgeleid uit een gedefinieerd natuurrecht, is als een 
zelfstandige en isolerende ideologie gaan functioneren. In een eigen 
subcultuur werd van daar uit gestreefd de katholieken bijeen te houden 
en afgezonderd van niet-katholieken, de niet-katholieke christenen in
begrepen. Een sterke bevoogding van de zijde van de kerkelijke leiders 
en van de leidende standen is dan onvermijdelijk. De inzet van priesters 
om deze ideologie in de praktijk om te zetten, vormt de logische vol
tooiing van dit proces. 

2. Hoe de leer in praktijk werd gebracht 

Gangbare opvattingen 

De invloed van de institutionele kerk en de door haar verkondigde 
opvattingen heeft zich in de dagelijkse praktijk vooral voltrokken via 
door de bisschoppen aangestelde priester-functionarissen. 
Voor het antwoord op de vraag hoe deze functionaris heeft gewerkt, 
dient men zich wel de situatie te herinneren waarin deze functie van het 
geestelijk adviseurschap ontstond. Het was in een periode waarin de 
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kerk haar greep op het maatschappelijk leven geheel dreigde te verlie
zen en zich bovendien door zich vijandig gedragende stromingen be
dreigd zag. Dit hield ook een bedreiging in voor het behoud van het 
ware geloof. Sterk werd daarom de nadruk gelegd op de eenheid en 
geslotenheid van de Nederlandse katholieken. Het behoud van een 
eigen subcultuur in dienst van kerk en geloof vroeg om bewaking van de 
gestelde grenzen. Vanuit die subcultuur streefde de kerk ook naar 
emancipatie van de arbeiders. Maar deze emancipatie moest zich wel 
voltrekken binnen door de kerk gestelde grenzen. 
In iedere emancipatiebeweging ligt het streven om eenmaal gestelde 
grenzen te overschrijden. Het ligt juist in haar aard om los te komen uit 
vastgelegde patronen. De rol van de priesters kan dan ook geduid 
worden als die van een soort grensbewakers. Zij hadden er voor te 
zorgen dat de katholieken niet ontsnapten uit de gewenste subcultuur 
en dat hun emancipatiestreven bleef binnen de omheining van de 
grenzen die door de pauselijke encyclieken en de katholieke sociale leer 
waren afgebakend. In Nederland werd het emancipatiestreven van de 
arbeiders bovendien doorkruist en overheerst door de emancipatiebe
weging van het katholieke volksdeel. 

De theoretische handleiding, waarmee deze priesters de maatschappij 
tegemoet traden, bestond uit de uiteenzetting van het geïdeologiseerde 
natuurrecht zoals dat in de katholieke sociale leer tot een sociaal pro
gramma was omgezet. Tot de basisopvattingen behoorde de keuze voor 
een organische maatschappij met erkenning van door God gewilde 
standen en hiermee de volstrekte afwijzing van de klassenstrijdgedachte 
en de erkenning van de superioriteit van de geestelijke belangen boven 
de tijdelijke. Dit had z'n gevolgen. De strijd voor verbetering van de 
materiële belangen was voor de priesters geen doel op zich, hetgeen 
overigens nog niet wil zeggen dat zij er onverschillig voor waren. Het 
materiële belang bleef in ieder geval ondergeschikt aan het hoogste 
geestelijke belang overeenkomstig het graag geciteerde woord: 'wat 
baat het de mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn 
ziel'. (Rerum Novarum, nr. 42.) 
Dit focus bood aan de geestelijke adviseurs de ruimte om, met meer of 
minder inzet, aandacht te schenken aan die materiële belangen. 
De priesters, die met het toezicht op de emancipatie werden belast, 
waren op de seminaries opgeleid in een laat-scholastiek Neo-Thomis-
me. Door Leo XIII was in de encycliek 'Aeterni Patris' van 4-8-1879 de 
studie van Thomas verplicht gesteld. Door latere pausen werd dit gebod 
telkens vernieuwd en bekrachtigd, door Pius X in 1910 en door Pius XI 
in 1931. Evenals in latere jaren Pius XII en Paulus VI, deden zij een 
herhaald beroep op het natuurrecht bij de behandeling van wezenlijke 
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en actuele vragen van hun tijd Het gebeurde met een stelligheid die 
geen twijfel toeliet dat het om een geloofswaarheid ging Het goddelijk 
en menselijk verstand werden verondersteld samen te vallen De span
ning tussen deze opvatting en de erfzonde-leer werd kennelijk met 
opgemerkt De priesters in die tijd achtten zich dan ook aan de officiële 
interpretatie van de natuurwet gebonden Bij mogelijke twijfel kwam 
hun eigen orthodoxie in gevaar 
Door heel deze gelovige benadering van het sociale probleem konden 
de priesters hun bemoeienis met het sociale leven zien en beleven als 
een variant van een echte zielzorg 

Een voorbeeld van theoretische vorming 

De relatie van geloof en sociale werkelijkheid was ingevuld en uitge
werkt tot een katholieke sociale leer, die eveneens een pastorale intentie 
had en tot bijna dogmatisch niveau werd opgetild Deze katholieke 
sociale leer werd tot in dejaren zestig beschouwd als het vanzelfspre
kend fundament van de Katholieke Arbeidersbeweging Nog in 1956 
stelde Pater Alfred van de Weijer O F M Cap , die als jong priester-
socioloog enige tijd aan de KAB in de bisdommen Haarlem-Rotterdam 
verbonden was, een brochure samen die typerend kan worden genoemd 
voor de toen gangbare opvattingen 240 Hij gaf daarin ook de theologi
sche grondslagen aan waarop het werk van de KAB steunde Wij willen 
dit specimen van toen gangbaar denken nader bekijken 

Als centraal doel stelt hij het realiseren van het Rijk Gods Daarin 
onderscheidt hij twee dimensies, kerk en wereld Als kind van God 
toont de katholiek een eigen levensstijl Hij zorgt voor een goede ver
houding tot Christus en bekent zich als lid van de geloofsgemeenschap 
die de kerk is Dat is een aanwijsbare realiteit Christus wil heel de 
schepping aan zich onderwerpen De kerk beoogt het bovennatuurlijk 
heil, de wereld is gericht op uitbloei van de schepselen en de cultuur 
Maar ook deze wereld valt onder Christus De opbouw van de kerk is de 
hoofdtaak van de hiërarchie, maar de verantwoordelijkheid voor de 
kerstening van de wereld komt rechtstreeks toe aan de leken De kerk 
(hiërarchie) geeft hierbij wel voorlichting De hiërarchie is de grote 
geestelijk adviseur De geest van Christus uitdragen is aldus een op
dracht die een ieder als individu heeft te vervullen, maar hij dient dit 
ook te zien als collectief, waarin leken en geestelijke adviseurs betrok
ken zijn 

Als doel van de KAB wordt geformuleerd de wereld gezond maken en 
mensen helpen De verbetering van de wereld waarin de arbeiders 
werken omvat onder andere een goede sociale wetgeving en zorg voor 
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woningbouw. Op de vraag wat de KAB nu precies katholiek maakt wordt 
verwezen naar de principiële waarheid, dat de oorsprong en het eind
punt van heel de schepping in Christus liggen. De katholieke arbeiders 
moeten Christus helpen bij de verovering van de wereld en de vestiging 
van zijn rijk. Door Christus' Koningsschap kunnen wij de wereld ge
zond maken. Aldus is de katholieke vakbeweging tot op de bodem 
verschillend van iedere vakbeweging. De wereld is nog niet gekerstend. 
Er heersen actuele behoefte en nood. Als standsorganisatie heeft de KAB 
de taak de wereld van de arbeid in haar algemeenheid te kerstenen, 
door sociale verzekering, woningbouw, culturele arbeid, gezondheids
zorg. Maar ook als vakorganisatie ligt hier een taak. Ook daar valt nog 
veel te kerstenen. De Credo-Pugno-Beweging is de kern van de Katho
lieke Arbeidersbeweging, de arbeiders oproepend tot veroverend apos
tolaat in arbeiderskring. Aan de priesters komt een bemiddelende 
functie toe tussen de kerk en de wereld. Met instemming verwijst de 
schrijver naar het Mandement van 1954. 

Wij gaven de inhoud van deze brochure beknopt weer, omdat zij dui
delijk tot uiting brengt hoe er in die dagen gedacht en geleerd werd. Bij 
de beoordeling van deze tekst (en van de auteur) dienen wij ons het 
jaartal te realiseren en de toen vigerende opvattingen. Zij geven een 
beeld van de visie op het functioneren van de Katholieke Arbeidersbe
weging en van de priesters, zoals dit algemeen heersend was en ook 
algemeen aanvaard. Deze tekst is des te meer relevant, omdat in die
zelfdejaren werd gewerkt aan een 'breed katholiek sociaal programma' 
dat zou verschijnen als vijfdelig boekwerk onder de titel 'Welvaart, 
Welzijn en Geluk' en waarin heel voorzichtig enige afstand wordt ge
nomen van de katholieke sociale leer en dè katholieke maatschappij
opvatting.241 Onder de medewerkers treffen wij ook de auteur van deze 
brochure aan.242 

De beleving van alledag 

Het is interessant te zien hoe deze relatie van priesters en arbeidersbe
weging beleefd werd in de alledaagse realiteit. In de bloeitijd van het 
katholieke organisatieleven was er bij de geestelijke adviseurs weinig 
aanleiding tot zelfkritiek, weet oud-adviseur F. Holthuizen zich te her
inneren.243 Je deed het als vanzelfsprekend en mocht er al ooit enige 
twijfel ontstaan dan werd je in je eigen gelijk bevestigd door het actief en 
uitdagend optreden van de socialisten in die dagen. Hun onchristelijk 
klinkende uitlatingen of onchristelijk lijkende gedragingen droegen in 
hoge mate bij tot het in stand houden van de Katholieke Arbeidersbe
weging. Maar er was meer. Er heerste een algemeen besef: de katholieke 
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arbeiders hadden God achter zich, èn de Paus èn het Natuurrecht. 
Daarom moesten en konden zij alleen ook de goede maatschappij 
stichten. Zij leefden in een euforisch gevoel dat zij samen ook iets 
bereikten. Er was een periode dat de katholieke arbeiders althans de 
schijn mee hadden dat zich via het programma volgens de richtlijnen 
van de paus iets goeds aan het verwezenlijken was. Het katholieke 
organisatieleven was voor de arbeiders de feitelijke beleving van hun 
kerk-zijn. In die organisatie hadden zij ook nog hun eigen priester. Dat 
was hun geestelijk adviseur. Die stond aan hun kant. In de wereld was 
een beweging ontstaan, aldus de beeldvorming, die werkte aan de on
dergang. Op die manier kon het niet goed gaan. Goddank was er 
daarnaast een beweging die de wereld kon redden. Dat was hun eigen 
beweging. Deze kon zich zeker weten van de zegen van God. Die 
goddelijke garantie gaf aan de beweging een aureool van heiligheid. Het 
ging immers om de strijd tussen goeden en kwaden. Zelf stond je aan de 
goede kant. Daarom kreeg je bij je jubileum als bestuurslid een onder
scheiding van de paus: 'Pro Ecclesia et Pontífice', voor Kerk en Paus, 
want je had gewerkt voor een katholieke zaak. De strijd werd gevoerd 
met voorafgegeven oplossingen, waarover geen twijfel mogelijk was. 
Een moeizame worsteling met de materie was overbodig. De oplossing 
was er al. Je hoefde die alleen maar toe te passen. De geestelijk adviseur 
was van die zekerheid de exponent. Hij wist het het beste en hij deelde 
van zijn rijkdom mee. 

Erkend moet worden dat het werk van vele priesters voor de arbeiders
beweging van emancipatorische betekenis is geweest. De geringe ont
wikkeling van de arbeiders maakte de bijstand van 'geletterde' priesters 
uiterst welkom. Priesters hebben in grote mate de bouwstenen aange
dragen waarmee het gebouw van de Arbeidersbeweging kon worden 
opgetrokken. 

Wij kunnen niet volstaan, dit alles enigszins schamper afte doen. In de 
kringen van de georganiseerde katholieke arbeiders leefde wel degelijk 
een ideaalbeeld van liefde en solidariteit. Zij wisten daarmee ook iets te 
doen. Er kwam iets van terecht, ook in de ontmoeting van arbeidersor
ganisaties en andere organisaties in de plaatselijke raad van overleg. Het 
samen praten over de katholieke beleving gaf aan de deelnemers iets 
van een voorsmaak van een beleefd ideaal. Het gevoel al pratend met 
elkaar samen de kerk te zijn, werkte verbroederend en bracht de mensen 
ook dichter tot elkaar. De harmoniegedachte werd minstens op dit 
niveau gerealiseerd. Vanuit deze achtergrond is het ook begrijpelijk dat 
katholieke arbeiders, die deze beleving nog hebben gekend, spijt en 
teleurstelling uiten over de later ingeslagen weg. Waarschijnlijk ligt hier 
een parallel met de reacties op de gevolgen van het Vaticaans en het 
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Pastoraal Concilie. Enerzijds worden die als bevrijdend ervaren, an
derzijds als een verlies van dierbare zaken. De organisatie werd beleefd 
als een heilzaam instituut van de kerk. Je moest katholiek georganiseerd 
zijn om in de hemel te komen. Toen de katholieke organisatie verdween, 
was ook het beeld van de hemel als het beloofde eindstation vervluch
tigd. 

Het dubbelzinnig karakter 

Toch kan aan de verhouding van de priesters tot de arbeidersbeweging 
een dubbelzinnig karakter niet worden ontzegd. Hun invloed was zowel 
emancipatorisch als remmend. Remmend omdat bevoogding in hoge 
mate aanwezig was en het isolement in eigen subcultuur in stand hield. 
Emancipatorisch omdat juist de inzet van priesters de bewustwording 
van de arbeidersklasse bevorderde. Dubbelzinnig, omdat door de kerk 
en de priesters enerzijds de belangenstrijd van de arbeiders werd on
dersteund, maar anderzijds deze strijd ondergeschikt werd gesteld aan 
het godsdienstig welzijn (de katholieke sociale leer gaf aan beide as
pecten de legitimatie). Naast bevoogding was er ook een proces van 
ontvoogding dat door meerdere priesters van harte werd gesteund. Juist 
bij de grote pioniers Schaepman, Ariëns en Poels zien wij deze intenties 
aanwezig. Naast een onvoorwaardelijke trouw was aan Poels een kriti
sche kijk op kerkelijk handelen niet vreemd. De vorming door de vele 
priesters heeft de arbeider bewust gemaakt van zijn waardigheid en hem 
de ogen geopend voor het contrast met de werkelijkheid waarin hij 
moest werken. De hier en daar waar te nemen tendens om het kerkelijk 
en priesterlijk optreden in die tijd als uitsluitend remmend te zien gaat 
voorbij aan het historisch feit dat het jonge socialisme uiterst sterk 
gekant was tegen godsdienst en kerk en als nieuwe beweging met een 
religieuze geladenheid vooral de katholieke kerk als alleen remmend en 
onderdrukkend afschilderde. Een defensieve houding van kerkelijke 
zijde is dan alleszins begrijpelijk. Vele priesters waren diep sociaal 
bewogen. Zij waren echter gevangen in een ideologie die hun met de 
hoogste autoriteit was voorgehouden. Zij zaten verstrikt in een bepaalde 
traditie van het Christendom en in een bepaalde maatschappij-opvat
ting, die elkaar versterkten. Zij voelden zich gebonden aan de van 
boven af opgelegde sociale leer. Afkomst, vorming en theologie waren 
vaak obstakels voor een volledig engagement. 

Verschillende graad van betrokkenheid 

De graad van betrokkenheid was zeer verschillend. Wij zijn van mening 
dat het niet mogelijk is een eensluidend oordeel over het optreden en 
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functioneren van priesters in de arbeidersbeweging uit te spreken. 
Daarvoor waren de verschillen te groot. Allereerst valt een onderscheid 
te maken enerzijds tussen het functioneren van priesters in de ont-
staansperiode en de fase van beginnende groei en anderzijds hun func
tioneren in de latere uitbouwperiode. In de beginperiode zijn enkele 
priesters de feitelijke bouwheren en de grote inspirators geweest. Hun 
bevoegdheid ging verder dan alleen adviseren. Dit hield verband met de 
onmondigheid van de Nederlandse katholieke leek en met de toen 
algemeen ingenomen en aanvaarde patronale houding van de clerus 
tegenover al wat katholiek was. In de latere jaren is dit beschermend en 
dirigerend optreden aanmerkelijk afgezwakt — verdwenen is het nooit 
—, en ontstond een vorm van samenwerking in grote vriendschap en 
betrokkenheid. Overigens gold dit niet voor alle priesters. Een grote 
groep is zich steeds afstandelijk blijven opstellen. 
Ook een benoeming tot adviseur, plaatselijk vooral gericht aan een 
kapelaan, hield nog niet in dat de betrokkene afstand kon doen van zijn 
clericaal en burgerlijk denken. Hun bemoeienis droeg meer een plicht
matig dan een geëngageerd karakter. De onverschilligheid van vele 
priesters (en vooral pastoors) heeft voedsel gegeven aan anticlericale 
gevoelens bij arbeiders. Ook daarvan weten oud-bestuurders nog mee te 
praten. 'Je moest toen bijna anticlericaal zijn omdat de plaatselijke 
pastoor het geen pest kon schelen', herinnert zich één van hen.244 

Hiertegenover staat een betrekkelijk kleinere groep priesters, die in de 
vakbeweging geloofden en zich met hart en ziel konden inzetten. Bij 
meerderen van hen vond zelfs een identificatie plaats met de arbei
dersbeweging. Door de bestuurders werden zij ook als een der hunnen 
aanvaard en geenszins als lastige indringers of bemoeials beschouwd. 
Een belangrijke inbreng is ook geweest dat priesters het intellectuele 
kader hebben gevormd in een periode dat katholiek intellect een 
schaars artikel was. Dit was des te belangrijker omdat door de katho
lieke 'intelligentsia' hardnekkig een grote distantie tegenover de vak
beweging in acht werd genomen. C.J. Kuiper zegt hierover: 'Dit voor
naamste middel (om de arbeiders te scholen in denken) werd aangevuld 
met vergaderingen waar nu en dan over een doeltreffend onderwerp 
werd gesproken, waarbij in onze arbeidersbeweging vooral de geeste
lijke adviseurs verdienstelijk hebben medegewerkt. Die hulp was in de 
latere jaren niet meer zo nodig, maar het is goed er een enkele maal aan 
te herinneren, dat de geestelijke adviseurs in de lummeljaren van onze 
arbeidersbeweging in hoge mate tot haar latere mondigheid hebben 
bijgedragen. En dit niet alleen de kopstukken onder hen, die in feite de 
bouwheren onzer beweging zijn, maar honderden bescheiden kape
laans meer, wier namen niet meer worden genoemd.145 
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De intellectuele inbreng van priesters is voor de Katholieke Arbeiders 
Beweging van onschatbare waarde geweest. Dit gegeven rechtvaardigt 
de uitspraak dat zonder priesters de katholieke arbeidersbeweging niet 
had kunnen ontstaan of voortbestaan. 

Verschillende opties 

De vraag laat zich stellen of er ondanks grote betrokkenheid van een 
aantal priesters toch gesproken moet worden over twee verschillende 
opties van clerus enerzijds en vakbeweging anderzijds. In zijn Hand
boek van de kerkgeschiedenis formuleert Jan van Laarhoven de vraag 
aldus: 'Het blijft een vooralsnog onbeantwoorde vraag of er in het 
confessionele organisatieleven in feite twee verschillende opties aan
wezig waren: die van de leden, met welke redenen en motieven dan ook, 
en die van de zielzorger die er zijn vele tijd aan besteedde, en die dus 
hier een stuk pastoraal werk in heeft gezien. Men moet minstens reke
ning houden met de mogelijkheid dat deze twee opties die elkaar niet 
hoefden uit te sluiten, elkaar toch ook niet dekten!246 

Ook op deze vraag lijkt een enkelvoudig antwoord niet mogelijk. 
Voorzover de vraag de bisschoppen en een groot aantal priesters betreft, 
kan zij zonder twijfel bevestigend worden beantwoord. De bisschoppen 
en de priesters waren vervuld van zorgen om de geloofsafval en zagen 
de katholieke organisaties als een efficiënt tegenmiddel om de afval te 
stuiten. Die pastorale optie hebben zij ook niet onder stoelen en banken 
gestoken. Heel onverbloemd is de uitlating van de Haarlemse bisschop 
A.J. Callier op een nieuwjaarsreceptie in 1926: 'Inderdaad, de achter
uitgang, die valt te constateren, moet worden toegeschreven aan gebrek 
aan roomsche organisatie. Laten wij dus deze organisatie van alle kan
ten steunen, ook al zien wij zelf zoo direct het nut er niet van in . . . 
Wanneer eenmaal onze buitenmenschen zijn aangesloten aan de 
roomsche organisaties, dan blijven zij behouden en vooral, wanneer 
onze roomsche propagandisten deze menschen dan vinden, zijn zij 
zeker behouden'. De verslaggever voegt er aan toe dat deze overtuiging 
wordt bevestigd door de vrijwel algemene ervaring van een aantal in de 
volkswijken werkzame priesters, die overtuigd zijn dat de katholiek 
georganiseerden in het algemeen veel vaster staan dan de niet of niet-
katholiek georganiseerden. Zonder deze organisatie zouden zij gemak
kelijk een prooi worden van socialisme en communisme.247 

Meer genuanceerd gaf— bijna 40 jaar later — kardinaal Alfrink uiting 
aan deze pastorale optie toen hij in 1964 afscheid nam van de KAB-
voorzitter Middelhuis. 'Het pastoraal element is uiteindelijk de grond 
waarom de Kerk zich voor dit soort verbanden bijzonder heeft geïnte-
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resseerd, al laat ook het sociaal-economisch welzijn van de mens haar 
niet ongevoelig'.248 Terecht merkt Van Laarhoven op dat beide opties 
elkaar niet hoefden uit te sluiten. Het is echter niet zo dat de pastorale 
optie alleen en hoofdzakelijk bij de clerus aanwezig was. Het pastorale 
aspect werd door de organisaties volledig gedeeld. Zoals priesters zich 
hebben geëngageerd met de vakbeweging, zo hebben ook de organisa
ties en vele leden zich geëngageerd met de belangen van de kerk. 

In de praktijk heeft dit geleid tot merkwaardige grensoverschrijdingen 
van beide zijden. 'De vraag blijft liggen of de KAB zich misschien iets te 
veel op het terrein van de kerk heeft begeven uit ideële en zeer respec
tabele overwegingen en misschien de Kerk zich wel eens al te ver en 
nadrukkelijk begeven heeft op het terrein van de vakbeweging, ook 
alweer met de beste bedoelingen'. Aldus de bedenking van oud-bonds-
adviseur Fidentius.249 Aan goede bedoelingen is in de geschiedenis van 
de katholieke arbeiders geen gebrek, maar zij veroorzaakten wel een 
onontwarbaar kluwen van met elkaar verweven verantwoordelijkhe
den. Op de achtergrond van de geschiedenis herkennen wij steeds de 
werkzaamheid van de katholieke sociale leer en de daaruit afgeleide 
taken voor de katholieke standsorganisaties. Zij werd onderschreven 
door zowel de leken als door de priesters. Maar de priesters waren er de 
officiële dragers van. 

Het optreden van ook de meest geëngageerde priester is niet denkbaar 
zonder de ideologie van de katholieke sociale leer. 
Op den duur is deze ideologie onhoudbaar gebleken. Niet omdat een 
ideologie per se iedere doelmatigheid zou missen. Maar de bruikbaar
heid stelt wel eisen. 'De duidelijke functie van een ideologie eist, dat zij 
in haar eigen hoedanigheid wordt opgemerkt als een collectieve, maar 
voorlopige lezing van fundamentele belangen en doeleinden'.250 

Dit voorlopig karakter werd lange tijd niet doorzien. Een ideologie 
neemt gemakkelijk afstand van de werkelijkheid en doorziet zich zelf 
niet in haar legitimerende werkzaamheid. De eeuwigheidswaarde die 
aan de kerkelijke sociale leer werd toegekend heeft het zicht op de 
werkelijkheid te lang gehinderd en de aanpassing aan de veranderingen 
van de historische omstandigheden aanmerkelijk vertraagd. Toen de 
werkelijkheid in het saecularisatieproces doorbrak en zijn rechten 
opeiste, werd een meervoudige crisis dan ook onvermijdelijk. 
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3. De meervoudige crisis 

Veranderde werkelijkheidservaring 

Het is van belang de balans op te maken van de factoren waardoor de 
sterke en nauwe binding van de katholieke vakbeweging en de kerke
lijke leiding in de na-oorlogse jaren geleidelijk vervluchtigde. In de 
jaren vóór de tweede wereldoorlog klonk slechts in een sporadisch geval 
enige kritiek of twijfel door over de noodzaak of juistheid van die 
binding. In massa's waren de katholieke arbeiders bij verschillende 
gelegenheden naar de Paus getogen om hem en zijn voorgangers uit
bundig te danken voor hun leiding en bemiddeling. Hoogstens vielen er 
soms wat kritische geluiden te horen over de leefwijze van 'rijke' pries
ters, ver boven het niveau van de gewone werkman. Toch hield de 
bevoogding stand zolang de fundamenten stand hielden (katholieke 
sociale leer en standenopvatting). In de oorlogsjaren was door de sa
menwerking met 'andersdenkenden' wel het vermoeden gegroeid dat 
politieke en organisatorische gescheidenheid minder stringent was dan 
steeds was voorgehouden. Na de oorlog werd dit vermoeden krachtig 
ontkend en werden de bressen in de katholieke omheining onmiddellijk 
hersteld. De houding van het episcopaat, met name van Kardinaal De 
Jong, tijdens de oorlogsjaren hadden zowel het prestige van de kerke
lijke leiders als het groepsbewustzijn van de katholieken versterkt. Men 
hoorde bij elkaar en wilde ook in alle situaties bij elkaar blijven. Gelei
delijk aan openbaarde zich echter steeds meer de neiging om enige 
afstand te gaan nemen van het eeuwig vanzelfsprekende en met meer 
begrip en sympathie te kijken naar handel en wandel in socialistische 
kringen. Dit was ook het episcopaat niet ontgaan en het Mandement 
van 1954 moet dan ook als een poging worden verstaan om deze groei
ende tendens in de kern af te breken. Het Mandement is in zijn opzet 
niet geslaagd. Het heeft veeleer een boemerang-effect opgeleverd, om
dat het voedsel gaf aan het sluimerend kritisch bewustzijn. 

Ook een andere poging mislukte. Het eerder vermelde standaardwerk 
'Welvaart, Welzijn en Geluk' dat op verzoek van de bisschoppen tot 
stand kwam opdat de katholieken 'voor een goede samenwerking en een 
juiste doorvoering van hun gedachten spoedig komen tot de opstelling 
van een breed katholiek sociaal program' en dat tien jaar na de opdracht 
verscheen, bleef praktisch ongelezen. Het werd in geen geval het offi
ciële model of de blauwdruk voor een breed katholiek sociaal program 
maar veel meer een verwoording van bepaalde inzichten daaromtrent. 
Bij de aanbieding van de laatste delen (dec. 1963) onderstreepte kardi
naal Alfrink dat de aangesneden problematiek niet hét katholieke uit-
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zicht op de samenleving maar één uitzicht was en dat de mogelijkheid 
open bleef om op grond van dezelfde christelijke uitgangspunten tot 
andere conclusies te komen. Opgelucht concludeert hij: 'Dat ontslaat 
mij van de taak een accoordverklaring met alles wat in deze boeken als 
waardevol gevonden wordt, afte leggen'.251 

De grote doorbraak voltrok zich in de jaren zestig tot zeventig. Een 
veelvoud van factoren heeft dit bewerkt. Zoals wij in hoofdstuk VI al 
hebben gesignaleerd, bleek er geleidelijk aan een klimaatsverandering 
te hebben plaatsgevonden onder katholieken van Nederland. Was 
voorheen iedere fundamentele kritiek of twijfel aan dejuistheid van het 
kerkelijk spreken moeilijk plaatsbaar, nu verschenen publicaties in 
boeken en tijdschriften waarin de juistheid openlijk in twijfel werd 
getrokken. Niet zelden waren zij door priesters geschreven. De oor
logsjaren en de ervaringen daarna (onder andere in Indonesië) hadden 
een werkelijkheidservaring opgeroepen die de katholieken bewust 
maakte van het isolement waarin het katholieke denken zich bevond. 
Deze ervaring verscherpte het inzicht, dat het hier ging om twee ver
schillende werelden, die kunstmatig en ideologisch gescheiden werden 
gehouden. Zich gaan begeven in de wereld betekende gevoelsmatig een 
afstand nemen van de kerkelijke wereld. In plaats van nog in het 
centrum te staan, bleek de kerk verschoven te zijn naar de marge van de 
samenleving. Zij werd daar als geenszins onbelangrijk ervaren, maar 
toch ook als niet langer gerechtigd om alle aandacht en inzet voor 
zichzelf op te eisen. Voor het eerst werd twijfel toegelaten omtrent de 
juistheid van de kerkelijke aanspraak het leven in zijn totaliteit te 
kunnen beheersen. 

In vertrouwde besloten kring kon die twijfel ook worden uitgesproken. 
Waar priesters met jongeren in aanraking kwamen, was het onvermij
delijk dat die twijfel ook naar buiten werd kenbaar gemaakt. Het is niet 
toevallig dat tijdschriften die zich met de jeugd bezig hielden van grote 
betekenis zijn geweest. Met name dienen hier herinnerd te worden het 
tijdschrift 'Dux' onder leiding van Han Fortmann en 'G 3' onder leiding 
van legeraalmoezenier P.C. Groenendijk. Het centrale en telkens te
rugkerende thema is de spanning tussen kerkelijk en werkelijk.252 Her
haaldelijk stoot men op tegenstellingen, op kortsluitingen tussen wat 
vaak voor kerk en kerkelijk spreken doorgaat en wat als werkelijkheid 
beleefd wordt. Het spreken van de kerkelijke leiding wordt als wereld
vreemd en derhalve ook als vervreemdend ervaren. Deze constatering 
betekende dan ook een relativering van het kerkelijk instituut en van 
het gezag van de kerkelijke gezagsdragers. Dergelijke publicaties mogen 
dan geen directe invloed hebben gehad op de opstelling van de katho-
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lieke organisaties, toch hebben zij het klimaat opgeroepen waarin een 
vrijere en meer onafhankelijke opstelling ten overstaan van het kerke
lijk spreken mogelijk werd. 

De klimaatsverandering in de katholieke kerk zoals die zich niet alleen 
in Nederland voltrok, had uiteraard diepere wortels. Zij is in verband te 
brengen met de diepgaande verandering in het menselijk en religieuze 
denken, het afstand nemen van het metaphysisch denken dat zich in 
deze jaren voltrekt. Heidegger beschrijft de metaphysica als de opvat
ting van de wereld, waarin de wereld bestaat uit twee werelden. De 
overgang van een metaphysische werkelijkheidservaring naar een an
dere niet-metaphysische werkelijkheidservaring noemt Sperna Wei
land253 het proces van de secularisatie. 'De secularisatie is het proces, 
waarin door het wegvallen van alle "hogere" werelden alleen de histo
rische, menselijke, eindige wereld (saeculum) overblijft'. Het is onver
mijdelijk dat zo'n proces een diepe crisis moet veroorzaken in organi
saties die met behulp van een metaphysisch denken waren opgebouwd. 
De katholieke arbeidersbeweging was zo'n organisatie, het instituut van 
geestelijk adviseur hiervan een suborganisatie. Zij kwamen beide in 
moeilijkheden. Zowel in hun eigen bestaan als in hun onderlinge ver
houding. 
Ook het Tweede Vaticaans Concilie heeft zich uitvoerig bezig gehouden 
met de vraag hoe de kerk zich zelf en haar taak in de samenleving had te 
verstaan. De tekenen des tijds moesten opnieuw overdacht worden. De 
taak van de kerk kon niet (meer) bestaan in het willen reguleren van de 
maatschappelijke werkelijkheid vanuit abstracte beginselen, maar in 
het gesprek aangaan met deze werkelijkheid vanuit een kritisch-evan
gelische houding. Het werken aan vooruitgang en ontvoogding van de 
wereld wordt in de apostolische constitutie 'Gaudium et Spes' verklaard 
als te behoren tot de scheppingsopdracht van de mens. De wereld heeft 
een eigen waarde ten dienste van de mensheid. De secularisering van 
cultuur en wereld wordt principieel aanvaard. Ongetwijfeld betekende 
Gaudium et Spes een doorbraak in het traditionele denken, ook al was 
de reflexie van de kerk op de politieke werkelijkheid van haar tijd nog 
onvoldoende. Veelzeggend was het bewust laten verdwijnen van de 
uitdrukking 'de katholieke sociale leer'. In 'Pacem in Terris' (1963) zal 
men tevergeefs hiernaar zoeken. Mede onder invloed van het falen van 
de PBO, waren ook in Nederland twijfels gerezen over de bruikbaarheid 
van dit begrip. Terloops werd in het voorafgaande de vraag vermeld die 
kardinaal Alfrink op onnavolgbare wijze formuleerde bij gelegenheid 
van het gouden jubileum van de toenmalige Kathoheke Midden
standsbond in 1965. De omslag in het denken kan nauwelijks treffender 
tot uiting worden gebracht. 'Thans wordt de vraag gesteld of er eigenlijk 
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wel sprake kan zijn van een katholieke maatschappijleer Misschien zou 
men kunnen stellen dat het hier geen specifieke katholieke principes 
geldt, maar algemeen christelijke ethische normen, die ieder christen
mens aan het Evangelie van de Heer zal moeten ontlenen Misschien 
kan men ook stellen, dat het hier vaak niet eens over algemeen chnste-
lijk-ethische principes gaat, maar over algemeen menselijke waarden, 
gebaseerd op de eerbiediging van de menselijke persoon, op de grote 
wetten van de rechtvaardigheid en de naastenliefde, die in iedere 
maatschappijvorm door ieder mens dienen te worden erkend en te 
worden gehanteerd' Met deze woorden is het natuurrecht weer op zijn 
eigen niveau teruggeplaatst 

Gevolgen van het Standsdenken 

Tot een van de implicaties van de katholieke natuurrechtopvatting en 
de daaruit afgeleide katholieke sociale leer, moet het denken in een 
standenmaatschappij gerekend worden In het katholieke denken had 
God de mens van nature ongelijk geschapen Er bestaat een verschil in 
natuurlijke begaafdheid op allerlei terrein onder de mensen Volgens 
deze natuurlijke orde vormt zich een hiérarchie. De maatschappelijke 
hiërarchie die daaruit volgt wordt eveneens als natuurlijk ervaren en 
daarmee als een door God gesanctioneerde orde. In de maatschappe
lijke verhoudingen van het begin van deze eeuw was dit bijvoorbeeld 
tegenover de socialisten in de verklaring van het episcopaat van 26 
september 1916 aldus omschreven, onder het hoofdstukje over de taken 
van de Werkliedenverenigingen: 'door tegenover de socialistische leer 
van den klassenstrijd aan te kweken een diepgevoeld rechtvaardig
heidsbegrip, wederzijdse waardering van patroon en ondergeschikte, 
eerbiediging van de door God gewilde orde, namelijk van onderscheid 
van stand en bezit, wederkerige liefde'. In dit citaat is het katholieke 
Standsdenken voor de maatschappij van toen vastgelegd 

In de na-oorlogse jaren ging dit Standsdenken steeds meer een ave
rechtse werking vertonen Zo heeft dit Standsdenken een belemmerende 
rol gespeeld bij de pogingen die in de vijftiger jaren waren gedaan om te 
komen tot de oprichting van de bednjfsbonden binnen de KAB 
Deze nieuwe interne vakbondsopbouw vond na de oorlog ingang bij het 
NVV en het CNV. De KAB werd ernstig belemmerd mee te gaan in deze 
aanpassing van de vakbondsstructuur aan de moderne industriële ont
wikkeling door het diep gewortelde Standsdenken De 'hogeren' wei
gerden met de 'lageren' in een organisatie te komen Het te hulp ge
roepen Episcopaat vormde in 1951 een bemiddelingscommissie onder 
voorzitterschap van Pater D J C. Beaufort o f.m In 1954 is een voorlo-
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pig rapport van de commissie voltooid zonder dat men tot een eenslui
dende mening had kunnen komen. Het resultaat is nooit openbaar 
gemaakt. Dit gebeuren illustreert de verlegenheid waarin men door het 
standsdenken terecht was gekomen. De KAB heeft zich er bij neergelegd 
toen duidelijk werd dat ook de bisschoppen afstand namen van de idee 
van de bedrijfsbondenorganisatie. In hun schrijven 'De katholieke so
ciale organisaties in deze tijd' (1960) kwamen de bisschoppen met de 
vraag of de katholieke werknemers zich nog langer moesten organiseren 
in de ene katholieke vakorganisatie (de KAB) dan wel moesten overgaan 
tot het oprichten van meerdere katholieke Centrales, die tesamen een 
drieledig Verbond, een z.g. 'Verbond van de Arbeid' zouden vormen. 
Binnen de geldende standenopvatting werd de macht van de katholieke 
Arbeidersbeweging in de katholieke zuil kennelijk te groot geacht. Een 
dergelijk Verbond zou tot gevolg hebben dat de positie van de KAB als 
dé katholieke vakcentrale moest worden opgeheven. Daarvoor in de 
plaats zouden er nu drie centrales komen: een die de belangen van de 
uitvoerende arbeiders vertegenwoordigt, een die de belangen der me
diale werknemers en een die de belangen van het hoger leidend perso
neel vertegenwoordigt. Deze drie centrales zouden gezamenlijk als een 
gesloten eenheid optreden in een Verbond van de Arbeid. Van KAB-
zijde riep dit voorstel zoveel bedenkingen en weerstand op dat na 
ampele discussie het voorstel van de agenda verdween. Voor zover ons 
bekend was dit de eerste keer dat een voorstel van de kant van de 
bisschoppen terzijde werd gelegd. 

De commissie Intem Beraad binnen de KAB wees de ontworpen con
ceptie van een Verbond van de Arbeid als onwerkbaar en irreëel van de 
hand. Voor de weerlegging van de gedachte dat een autonome organi
satie is vereist voor de vervulling van de standsorganisatorische taken 
beroept de commissie zich op Quadragesimo Anno. De Verbondsadvi
seur J. Doesburg nam het op zich de Aartsbisschop over deze stand van 
zaken te informeren: 'In aansluiting aan het bovenstaande moge ik Uwe 
Excellentie en in U het Nederlandse Episcopaat er naar eer en geweten 
op wijzen dat de KAB, die zo gaarne het episcopaat als steun in haar werk 
erkent en op wie het episcopaat zo gaarne vertrouwt wanneer het gaat 
om het optreden van de katholieken in de Maatschappij, het thans als 
een levensvoorwaarde ziet, haar eigen leven te kunnen leiden. Zij acht 
zich bedreigd, wanneer groepjes ontevredenen binnen of buiten haar 
gelederen via het gezaghebbend woord der bisschoppen trachten haar 
organisatievorm in een door hen gewenste richting te leiden. En als 
priester moet ik Uwe Excellentie uitdrukkelijk verklaren dat bij de 
huidige leiding het pastoraal-zielzorgelijk aspect de grootste aandacht 
heeft. Zij zoekt daarom moeizaam en gewetensvol naar oplossingen, die 
dit aspect eerder versterken dan verzwakken. Verschillende bezwaren 
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die haar bij haar streven naar een doelmatiger structuur worden tegen
geworpen, zoals: "de standsorganisatie redt de arbeiders uit het mate
rialisme" of "alleen de standsorganisatie wijst naar het geestelijke, het 
goede, het schone, het culturele" acht zij versleten cliché's'. 

Het diep ingewortelde stands- en statusgevoel heeft ook het engagement 
met de gewone arbeiders of werknemers verhinderd en is oorzaak ge
weest van een verzwakking van de KAB. De Algemene Rooms-Katho-
lieke Ambtenarenvereniging (ARKA) sloot zich niet aan bij de Katho
lieke Bond voor Overheidspersoneel, die voor de lagere rangen gedacht 
werd. De katholieke Politiebond 'St. Michael', organisaties van verple-
genden, katholieke onderwijzers en leraren bleven angstvallig buiten 
het NKV. Enkele van die bonden hebben zich in de laatste jaren wel 
aangesloten bij het CNV.255 Concluderend stellen wij vast dat het streven 
naar eenheid altijd een probleem is geweest. In de wereld van de ka
tholiek werd dit ernstig bemoeilijkt door de instandhouding van het 
standsbewustzijn, dat zijn voeding vond in de standenleer uit de ka
tholieke sociale leer. Solidariteit bleef ondergeschikt aan nivellerings
angst. De witte-boorden-bonden hebben het onderscheid nooit willen 
prijsgeven. Deze opstelling heeft het NKV aanzienlijk verzwakt, ook in 
het latere proces van de federatievorming. De standsgedachte heeft op 
twee manieren parten gespeeld. 
Allereerst door de steeds van hoger hand aanbevolen dubbelstructuur 
van vak- en standsorganisatie en vervolgens door de steun die het gaf 
aan het onderscheid tussen hoofd- en middenkader en de gewone 
handarbeider. De ideologie van de standsidee bleek sterker dan de 
ideologie van christelijke eenheid en solidariteit. De KAB- en NKV-
mensen hebben deze als hooghartig aangevoelde distantie nooit kunnen 
verwerken. Het heeft hen in hoge mate verbitterd. 

Theologisch vacuum 

De secularisatie met de daaraan verbonden afbraak van het metaphy
sisch wereldbeeld, de ontdekking van de eigenheid en zelfstandigheid 
van het binnenwereldsgebeuren en de relativering van de katholieke 
sociale leer deden bij de katholieke vakbeweging het inzicht ontstaan 
dat het katholieke geloof niet langer als organisatiebeginsel kon gelden, 
maar dat het wereldse doel van de organisatie zelf voorop moest staan. 
Daarnaast was er ook het verlangen om de verworven eigenheden van 
het verleden te behouden. De moeilijkheid bleek dat de eigenheid 
steunde op een geloofsinterpretatie die niet meer beleefbaar was. Een 
identiteitscrisis was onafwendbaar en zij werd des te klemmender om
dat zij gepaard ging met een geloofscrisis, de kritische vraag wat het 
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geloof nog kon betekenen in en voor de industriële maatschappij. In de 
vakbeweging werd men zich hiervan bewust toen de wenselijkheid van 
een nauwer samengaan met andere vakcentrales en vakbonden aan de 
orde kwam. Wat kon de eigen inbreng zijn vanuit het katholieke denken 
en geloven? Wat was de eigen identiteit? De katholieke vakbeweging is 
dit probleem niet uit de weg gegaan, maar was ook niet bij machte een 
bevredigend antwoord te vinden. De commissie 'Geloof en vakbewe
ging' kon ook geen soulaas bieden, evenmin als de spaarzaam reste
rende adviseurs. 

Toen aan de К de organisatorische functie was ontvallen en het katho
liek-zijn geen organisatiebeginsel meer kon zijn, kwam de katholieke 
vakbeweging in haar nakie te staan. De ontstane situatie deed denken 
aan het verhaal van de keizer die zich had wijsgemaakt dat hij een 
prachtig costuum droeg. Niemand van de geïnteresseerde toeschouwers 
waagde het op te merken dat het costuum niet veel voorstelde. Het 
haastig gevlochten schaamlapje van de identiteit bleek geen voldoende 
beschutting te bieden. Maar dat was moeilijk te erkennen door een 
vakbond die altijd zo hoog had opgegeven over de schittering van zijn 
uitrusting. Wij constateerden een identiteitscrisis. 
De theoretische vraag naar de identiteit is eigenlijk altijd een verlegen-
heidsvraag. De socioloog Dr. L. Layendecker256 constateerde in 1974 
dat het begrip identiteit niet concreet was te maken of objectief te 
funderen. Het begrip 'identiteit' mist een cognitief-descriptieve inhoud. 
Pogingen om toch tot een omschrijving te komen, boeken misschien een 
averechts resultaat. 'Het is immers geenszins uitgesloten dat discussies 
over een begrip, waaraan een empirische referentie ontbreekt, irratio
neel gedrag oproepen en eerder desintegrerend dan integrerend wer
ken. Wellicht is de suggestie te overwegen of men zich niet beter kan 
bezig houden met discussies over concrete taken in relatie tot analyse 
van zich voordoende problemen'. De concrete taken waarmee de ka
tholieke vakbeweging zich zag belast, gingen al lang niet meer over de 
identiteit van de katholieke bonden, maar hadden veel meer betrekking 
op de vraag hoe de inmiddels onafwendbaar geworden federatie-fusie 
organisatorisch zijn beslag moest krijgen. Geruisloos werd toen de vraag 
naar de identiteit van de bonden verlegd naar de vraag van de identiteit 
van de katholieke leden, hoe deze identiteit kon worden meegenomen 
binnen de nieuwe organisatiestructuur en daar een ruimte tot expressie 
kon vinden. Voorlopig bleef men zorgvuldig over een federatie praten 
en werd het woord fusie vermeden, ook toen inmiddels de onafwend
baarheid van een fusie duidelijk was. Enige dubbelzinnigheid kan 
hieraan niet worden ontzegd. Misschien dat men bevreesd was dat een 
te plotselinge confrontatie met een fusie, waarvan de bestuurders heel 
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goed wisten dat zij noodzakelijk zou volgen, een averechtse uitwerking 
op de federatiebereidheid van de oudere leden zou hebben Tot in de 
laatste ogenblikken heeft aldus een 'ideologie' een verhullende functie 
kunnen uitoefenen Het is misschien juist daardoor dat voor vele leden 
de totale omschakeling een ietwat overrompelend karakter heeft ge
kregen, ook al konden zij met het uiteindelijk resultaat instemmen 

In Nederland ontstond een vervreemdingsproces tussen kerk en vak
beweging De vakbeweging ging verstandelijk na wat haar m de con
crete sociale situatie het meest geschikt leek om de eigen doelstellingen 
van de vakbeweging te realiseren Dit werd als de eerste morele plicht 
erkend De katholieke sociale leer en de leiding door de kerk bleken in 
dit proces met meer te passen Te lang was de identiteit van de bonden 
hieraan opgehangen (inclusief verzoeningstheorie — standenmaat
schappij en clericale bemoeienis) Dit had de erkenning geblokkeerd 
van het aspect dat veel wezenlijker is voor een vakbeweging, namelijk 
de erkenning van de klassentegenstelling als feitelijk gegeven Het niet 
kunnen integreren van de klassenstrijd in een industriële maatschappij 
had de katholieke vakbeweging mede in een impasse gebracht Het was 
een levensbelang dat deze impasse doorbroken werd 
Door het wegvallen van de katholieke sociale leer en de daaraan ver
wante standenopvatting dreigde het NKV in een ideologisch vacuum 
terecht te komen Door middel van een nieuw visieprogram als een soort 
pseudo-rehgie is gepoogd dit vacuum te vullen In dit visieprogram 
werd een keuze gedaan in de richting van een radicalere opstelling 
hetgeen ontsteltenis teweeg bracht bij katholieken uit andere bevol-
kings- en bestuurslagen De bisschoppen hebben er toch ietwat aarze
lend mee ingestemd, maar toen stonden zij feitelijk al buitenspel De 
kerk bleek klem geraakt in haar eigen ideologie 

Het verdwijnen van de geestelijk adviseur 

Het proces van verandering hebben de meeste priesters ook m hun 
eigen priesterlijk bestaan doorgemaakt Het betekende een breuk in 
hun eigen leven Zo kan de omwenteling in de katholieke vakbeweging 
model staan voor de omwenteling die in menig katholiek en priester 
plaatsvond De meesten hebben deze breuk aanvaard Hun verhouding 
met de katholieke vakbeweging kwam op een laag pitje te staan of werd 
geleidelijk gedoofd De olie was op De functie van geestelijk adviseur 
bleek zijn fundering kwijtgeraakt 
In 'Welvaart — Welzijn en Geluk' vinden wij dit einde al aangekondigd 
'Volgens het Bisschoppelijk Reglement voor de adviseurs van de sociale 
organisaties gaat hun bevoegdheid verder dan alleen adviseren Zij 
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hebben op grond hiervan de bevoegdheid besluiten van besturen om 
overwegingen van geloof of zeden op te schorten en aan de Bisschop te 
onderwerpen. In feite wordt van deze bevoegdheid nooit meer gebruik 
gemaakt en is de geestelijke adviseur meer geworden de contactman 
voor het Episcopaat om geïnformeerd te zijn omtrent de problemen en 
gang van zaken en nog veel meer de geestelijke inspirator, de man die de 
geestelijke steun van de kerk vertolkt. De vraag rijst of dit in de toe
komst nog nodig zal zijn en of onze besturen niet mans en katholiek 
genoeg zijn om zelf, zo nodig, contact met het Episcopaat te onderhou
den en hun katholiek geweten te laten horen'.257 

Ook van de kant van de Vakbeweging werd deze twijfel gedeeld, zoals 
blijkt uit het schrijven van het hoofdbestuur NKV aan kardinaal Alfrink: 
'De ervaring heeft ons geleerd, dat het zogenaamde instituut van de 
geestelijke adviseurs, hieruit bestaande, dat priesters door het episcop
aat, respectievelijk door de afzonderlijke bisdommen aan het NKV, de 
aangesloten bonden en de gewestelijke en plaatselijke eenheden werden 
toegevoegd, niet meer of onvoldoende vruchtbaar functioneert. De 
aanvankelijke taak van deze priesters om er op toe te zien, dat het werk 
van de katholieke vakbeweging niet in strijd zou komen met de katho
lieke geloofs- en zedenleer, is wel achterhaald. Er heeft de laatste jaren 
in deze taakopvatting weliswaar een belangrijke verschuiving plaatsge
vonden en wel in die zin, dat van de zijde van het geestelijk ambt een 
meer inspirerende en bemoedigende beïnvloeding verwacht wordt. 
Maar ondanks deze belangrijke accentverschuiving moeten wij toch 
vaststellen, dat het instituut van geestelijke adviseurs om allerlei rede
nen meer of minder in het slop geraakt is. Daar komt bovendien bij, dat 
vruchtbaar werk verricht wordt door priesters onder de werknemmers 
door middel van het bedrijfsapostolaat'.258 

Geruisloos trokken de geestelijke adviseurs zich terug. In een enkel 
geval werd een andere rol toebedacht.259 Het is typerend dat het insti
tuut van de geestelijk adviseur, ooit met zoveel plechtigheid geprocla
meerd, zelfs aan een officiële opheffing niet meer is toegekomen.260 

Toch mag een woord van erkenning niet ontbreken voor de vele pries
ters die een groot deel van hun leven hebben ingezet voor de ontwik
keling van de katholieke arbeiders. Het waren dikwijls niet de gerings
ten onder hen. De laatste nationale verbondsadviseur was rector J. 
Doesburg. Hij heeft het proces tijdig en helder doorzien. Hij had echter 
niet die bezielende allure die aan vroegere verbondsadviseurs eigen was 
en die door de veteranen uit de katholieke vakbeweging wel eens node 
werd gemist. Door zijn opstelling heeft hij het boven omschreven proces 
mede mogelijk gemaakt, althans niet geblokkeerd. Bij zijn overlijden op 
1 november 1980 plaatste de FNV een overlijdensadvertentie, onderte-
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kend door de voorzitter W. Kok: 'Onze dankbaarheid gaat uit naar 
hem, die zoveel voor de Nederlandse Arbeidersbeweging heeft bete
kend'. Een zin die van toepassing is op vele priesters in Nederland. 

4. Nieuwe mogelijkheden voor een politiek pastoraat 

Het ontstaan van een nieuwe relatie 

Het functioneren van priesters als geestelijk adviseur binnen de arbei
ders- en vakbeweging was een uitvloeisel van een politiek pastoraat op 
grondslag van de oude politieke theologie. Dit inspireerde tot bemoei
enis mét en hulpverlening áán arbeiders in hun strijd om een volwaar
diger menselijk bestaan, mits dit verbonden bleef met en open stond 
voor de zegeningen van de moederkerk. De hulp was voorwaardelijk en 
aan grenzen gebonden. De structuur waarmee de arbeider zijn rechten 
wilde bevechten, stond onder controle van de kerk. De geestelijk advi
seur was de drager en vertolker van een ideologie. Vanuit vastgestelde 
principes en theorieën benaderde hij de maatschappelijke werkelijk
heid om die te helpen vormen naar het door Rome voorgehouden 
ideaal-beeld. Het was een ideologie die gericht was op trouw aan kerk 
en geloof, op hulpbetoon in onderlinge solidariteit maar geen adequaat 
antwoord was aan de industrialiserende samenleving. De katholieke 
arbeiders moesten ingepast blijven in het totaal-systeem (onderwijs-
vakbond-verenigingsleven-pers etc). Deze systemen werden beleefd als 
kerkelijke suborganisaties ook al werd nog zo hard geroepen (o.a. door 
Poels) dat van kerkelijk werk geen sprake was. De activiteit was gericht 
op isolement en afweer van niet-katholieke systemen en ideologieën. De 
structuur van de maatschappij bleef ongemoeid.261 

Het politieke pastoraat in nieuwe zin steunt en beroept zich op de 
nieuwe politieke theologie. Het wil de mensen bewust maken en moti
veren om hun stem te verheffen tegen onrecht en achterstelling. In 
plaats van een dirigerende rol kent het zich een begeleidende en inspi
rerende taak toe, maar de beslissing laat zij aan de arbeiders als de 
dragers van de verantwoordelijkheid. 

Het meest overtuigende voorbeeld van dit pastoraat zijn de priester-ar
beiders. Aanvankelijk verdacht en tegengewerkt ontvingen zij van 
Joannes XXIII hun eerste steun en bemoediging. Een minder radicale 
maar meer verbreide vorm van het politieke pastoraat is de bedrijfs-
aalmoezenier. De aanzet moet gezocht worden in Limburg waar E. 
Beel, 'aalmoezenier van de arbeid' en later hulpbisschop voor Mgr. 
Moors, rond 1947 met een program kwam voor kerstening van het 
milieu.262 

Hiermee werd de werkvloer bedoeld, het werkmilieu, waar werd ge-
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vloekt en schunnige taal uitgeslagen en waar in ieder geval weinig van 
christelijke deugden zichtbaar was. In andere bisdommen werd dit 
voorbeeld spoedig gevolgd. In contact met de voormannen van de 
vakbeweging bedachten de bedrijfsaalmoezeniers een strategie om de 
kerk weer op de bedrijven te brengen. Al spoedig ontstonden onduide
lijkheden over de onderlinge relaties tussen vakbeweging en bedrijfs-
apostolaat. Ook de positie van de geestelijke adviseurs was in het ge
ding. Zij waren de officiële vertegenwoordigers en de bedrijfsaalmoe
zeniers bleven buitenstaanders. Na ampele besprekingen en botsingen 
ontwikkelde het bedrijfsapostolaat zich tot een zelfstandig kerkelijk 
werk. In Breda werd kapelaan G. de Vet belast met de zelfstandige 
organisatie. In het bisdom Den Bosch, waar in verschillende plaatsen 
bedrijfsaalmoezeniers waren ingezet (Tilburg - Helmond - 's-
Hertogenbosch), was de tendens beide instituties — vakbond en be
drijfsapostolaat — bij elkaar te houden sterker, maar eenmaal bisschop, 
aanvaardde ook Mgr. Bekkers de zelfstandigheid en eigenheid van het 
bedrijfsapostolaat.263 

Aanvankelijk stond dit werk nog geheel in het teken van de toen alge
meen geldende opvattingen. De eerste periode kan nog moeilijk onder 
de noemer van nieuw politiek pastoraat worden geplaatst. De intentie 
was aanvankelijk 'het indammen van de onkerkelijkheid' (formulering 
uit 1951) en enkele jaren later'het christelijk maken ofwel het kerstenen 
van het bedrijfsleven'.264 

Men zocht de mensen op in de fabrieken, waar men ook kennis maakte 
met de directie of men bezocht de mensen thuis om ze weer tot de 
katholieke praktijk te brengen c.q. hen daarin te bevestigen. Deze me
thode bood het voordeel dat de in oorlogstijd zoekgeraakte kartotheek 
weer kon worden aangevuld of hersteld.265 

In de volgende jaren zien we echter een belangrijke ontwikkeling. On
danks bezwaren van meerdere bedrijfsaalmoezeniers werd de term 
'bedrijfsapostolaat' geleidelijk vervangen door 'bedrijfspastoraat'. Dit 
was niet zomaar een woordenspel. De humaniserende intentie van het 
bedrijfspastoraat werd verkozen boven de evangeliserende en kerste
nende bedoelingen. 

Sinds kort treedt een nieuwe verandering op. De grote aandacht voor de 
arbeid ten behoeve van het geluk en welzijn van de mens heeft ertoe 
geleid juist de betekenis van de arbeid centraal te stellen. Niet het 
bedrijf moet gekerstend worden, want dit ook moge betekenen, maar de 
mens die van de arbeid afhankelijk is voor zijn geluk en zelfrespect. 
Arbeid én arbeider moeten bevrijd worden. De pastorale zorg voor dit 
proces wordt nu aangeduid als 'arbeidspastoraat' c.q. 'arbeiderspasto
raat'. Het is niet de intentie van dit pastoraat om de arbeiders te kerst-
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enen of weer in de moederschoot der kerk terug te brengen maar hen te 
bevrijden van inhumane en vernederende ervaringen. 'Het is een be
weging van geestverwanten, gericht op de industriële armen van onze 
samenleving. Geïnspireerd door het leven van Jezus wil men een impuls 
geven aan de humanisering van de arbeid'.266 

In deze verschuiving wordt de overgang zichtbaar van oud politiek 
pastoraat, steunend op de oude politieke theologie, naar het nieuwe 
politieke pastoraat, dat zich herkent in de uitgangspunten van de nieu
we politieke theologie. Arbeid en pastoraat zijn beide in ontwikkeling. 
De visie die men op het pastoraal heeft, is afhankelijk van de opvatting 
die men huldigt omtrent hel kerk-zijn: evangelisatiekerk of bevrij
dingskerk.267 Wanneer men voor deze laatste optie kiest, kan het ar
beiderspastoraat een duidelijke plaats krijgen binnen de geloofsge
meenschap. In gezamenlijk overleg wordt de problematiek, b.v. van een 
dreigende bedrijfssluiting, binnen de geloofsgemeenschap gebracht als 
vrijplaats en ontmoetingsruimte. Uit menselijke en christelijke solida
riteit heeft ook de gemeenschap er mee te maken. Arbeiderspastoraal 
zal ook in de gezinnen zelf actief kunnen zijn, zij het op een volkomen 
nieuwe wijze. Dit proces betekent een belangrijke accentverschuiving in 
het pastoraat. In het oude model werd er vanuit gegaan, dat de be-
drijfspastor naar de bedrijven werd gezonden om te zien wat er nog te 
bekeren viel, bedrijf of werknemer. Bedrijfspastores geven nu hun me
dewerking aan acties. Wanneer zij naar de fabriek gaan, zal het veeleer 
zijn om, samen met hun mensen, op te trekken, in protest tegen schrij
nende situaties.268 

Het arbeiderspastoraat is nog nauwelijks ontwikkeld. De doelstelling is 
nieuwe kansen te bieden aan de arbeider in de maatschappij. 
Hier ontwikkelt zich een nieuwe relatie tussen kerk en arbeid, maar ook 
tussen kerk en vakbeweging. Door het wegvallen van de geestelijke 
adviseurs gingen de bedrijfspastores participeren aan het werk van de 
vakbeweging, zij het op een volkomen andere wijze. 
Alle karakteristieke elementen, die wij beschreven als eigen aan een 
nieuwe politieke theologie, komen hier aan de orde. De werkvloer, waar 
de arbeid wordt verricht, is de locus theologicus, de theologische vind
plaats, waar het bevrijdend handelen van Jezus gerealiseerd en ervaren 
kan worden. Hier voltrekt zich de confrontatie van de arbeider met het 
evangelie. Vanuit een kerkelijke opdracht willen de bedrijfspastores de 
mensen ontmoeten op hun werk of in situaties, die door het werk 
bepaald worden, niet ter handhaving van de kerk maar ter handhaving 
van de mens. 

Het politieke pastoraat in zijn nieuwe gedaante is gericht op het mondig 
maken van mensen, stem geven aan onmondigen, verantwoordelijkheid 
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toevertrouwen, ook in religieuze zaken, aan mensen die ver staan van de 
kerkelijke hiërarchische ladder. Dat armen de eerste ontvangers en 
dragers zijn van het heil en de redding, is ook hier waar. 
De verantwoordelijkheid van de kerkelijke leiders dient daarom op de 
eerste plaats uit te gaan naar het welzijn van deze mensen. De verant
woordelijkheid van de kerkelijke leiders voor de liturgie, voor de cate
chese, voor het kerkbestuur, hoe reëel ook, zijn aan deze eerste zorg 
ondergeschikt. 
De relatie van de kerk met de vakbeweging, hoofdthema van deze 
studie, is eveneens van secundaire betekenis. De relatie, waar alles om 
draait, is de ontmoeting van kerkelijke voorgangers, al of niet priester, 
met de mensen aan de basis. Deze ontmoeting vindt plaats middels 
verschillende organen voor toerusting en pastorale hulp. De werkne
mers aan de basis, in parochie of basisgemeente, nemen zelf contact op 
met de plaatselijke vestigingen van vakorganisaties. Hier voltrekt zich 
nu de ontmoeting van geloof en vakbeweging. Voor het contact met de 
vakbeweging is een directe kerkelijke bemoeienis overbodig en niet 
zelden hinderlijk. Het verkeer tussen kerk en arbeiders is wederzijds. 
Arbeiders informeren op hun beurt hun kerkelijke leiders en zij mogen 
daar een aandachtig en gretig gehoor verwachten. 
De relatie van de kerkelijke top met de top van de vakbeweging is van 
geheel andere aard. Beide instanties informeren elkaar over de proble
matiek die zich in bepaalde situaties kenbaar maakt en die hun beider 
interessen raakt. De kerkelijke leiding zal erop bedacht zijn naast de 
eigen overwegingen vooral de bevindingen vanuit de werkvloer ter 
sprake te brengen. 

Het is niet uitgesloten dat een geïnteresseerde vakbond voor het inwin
nen van informatie de bijstand zoekt van een of meer pastorale infor
manten. De door enkele CNv-bonden aanvaarde creatie van een pasto
raal team zou deze functie kunnen vervullen, zonder een herhaling te 
beogen van de historische figuur van de geestelijk adviseur. De infor
matie tussen bisschoppen en vakbeweging lijkt voldoende gewaarborgd 
door een op bepaalde tijden geplande ontmoeting, zoals reeds enkele 
malen werd gerealiseerd in gesprekken van het episcopaat met de FNV 
en het CNV. Te overwegen ware of ook met georganiseerde werknemers 
buiten de FNV en het CNV een dergelijke verbindingslijn tot stand kan 
worden gebracht.269 

Er gebeurt nog meer. Vanuit de ervaringen aan de basis ontstaat de 
mogelijkheid dat in een nu opgeroepen reflexie de religieuze ervaringen 
en gedachten nu door de werknemers zelf onder woorden worden ge
bracht. De arbeid en de arbeiderssituatie worden a.h.w. theologisch 
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doorgelicht Men gaat verwoorden welke religieuze gedachten en ge
voelens in de confrontatie van het evangelie met de arbeiderssituatie 
worden opgeroepen Één arbeider heeft het al aangedurfd zijn gedach
ten over het Marcus-evangelie op papier te zetten In al zijn onvolle
digheid en beperktheid is het werkje een uniek voorbeeld van een stukje 
theologie van de werkvloer.270 

Eveneens als uiting van een gegroeid religieus zelfbewustzijn kan de 
brief gezien worden die door een aantal arbeiders vanuit de z.g. Ze-
venbergse conferentie op 14 juni 1983 verzonden werd aan de Neder
landse bisschoppen In maart 1983 waren te Zevenbergen ruim dertig 
vrouwen en mannen uit de arbeiderswereld een dag bij elkaar gekomen 
om te bespreken welk goeds zij nog van de bestaande kerk konden 
verwachten. Vanuit die bijeenkomst werd een actie gestart voor het 
mee-ondertekenen van een brief aan de Nederlandse bisschoppen 
waarin het standpunt en de verwachtingen van de conferentie onder 
woorden zouden worden gebracht. Voorzien van 5.800 handtekeningen 
werd dit document op 14 juni aan de bisschoppen overhandigd.271 

Het vraagt om duidelijke uitspraken en standpunten van de bisschop
pen over concrete plannen van de regering, zulks als consequentie van 
de Vastenbrief over de arbeid en de brief van kardinaal Willebrands 
over de mensen in de WAO. Ook werd een pleidooi gehouden voor de 
invoering van een liturgische viering op een daartoe aan te wijzen 
zondag over het thema arbeid. Het bijzondere is dat het met meer de 
bisschoppen zijn die via interventies het sociale optreden van de arbei
ders bepalen, maar de arbeiders die hun verwachtingen en teleurstelling 
bekend maken. De aanbiedingsbrief met de aanhef'Beste bisschoppen' 
illustreert de gewijzigde relatie, die wij in deze studie onderzochten.272 

Maar zij getuigt ook van een nieuw zelfverstaan. Na de theologie van de 
arbeid komt nu een arbeiderstheologie aan het woord 
Een dergelijke theologie als verwoording van religieuze ervanngen en 
gedachten die op de werkvloer ontstaan, kan een belangrijke bijdrage 
zijn tot een vernieuwing van geloof en kerk, een uitdaging om opnieuw 
na te denken over plaats en functie van de kerk 

5 Samenvatting en conclusies — betekenis van het geloof 

Wij waren op zoek naar de betekenis van het geloof voor het maat
schappelijk handelen Onder de vraag naar de relatie van kerk-(geloof) 
en vakbeweging ligt de diepere vraag verscholen naar de betekenis van 
God voor het menselijk handelen. Wij hebben een lange weg afgelegd 
en zijn in de geschiedenis gedoken, niet om geschiedenis te schrijven, 
maar om het te schetsen proces voldoende te onderbouwen Allereerst 
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moest afstand worden genomen van de 'burgerlijke' theologie. Hieron
der wordt verstaan een theologie die alles onder het primaat van de 
verzoening plaatst: tegenstellingen bedekt met de mantel der liefde. 
Men gelooft in de uiteindelijke harmonisering van alles. 
'Deze theologie bevestigt de waarde van het individu. Moraliserend 
herleidt zij de maatschappelijke protesten tot hebzucht van de rijken en 
tot afgunst van de armen: ze benadrukt telkens het uitzicht van het 
aardse leven op het eeuwige: ze verklaart dat de feitelijke maatschap
pelijke constellatie "natuurlijk" is, overeenkomend met Gods bedoe
lingen en daarom onveranderlijk: een nieuwe geest en mentaliteit 
wantrouwt ze en ziet ze onmiddellijk als gevaar tot minimalisering van 
de traditionele waarden'.273 

In een nieuwe reflexie blijkt de relatie tussen geloof en samenleving niet 
vooraf invulbaar, maar alleen dialectisch te bepalen. Het Evangelie is 
geen ideologie en geen maatschappij-visie. Het evangelisch handelen 
toont zich als een vorm van handelen waarvan het christelijk karakter 
niet vooraf kenbaar is. Gods handelen in de geschiedenis is niet mani
fest. In navolging van de Franse filosoof Paul Ricoeur, is te stellen dat 
noch de goeden noch de kwaden weten wanneer zij Christus ontmoeten. 
Christen-zijn ligt verborgen in je handelen.274 

Schillebeeckx wees op de functie van de contrastervaring. Juist deze 
contrastervaring heeft theologen en bisschoppen in Latijns-Amerika de 
ogen geopend voor de plaats en betekenis van de armen. Politieke 
theologen als Metz deden in West-Europa een poging om de eschato
logische boodschap van het Christendom uit te drukken binnen de 
verhoudingen in de moderne tijd als vorm van kritisch praktisch den
ken. Een belangrijke aanzet tot dit denken was de cultuuromslag door 
de saecularisatie. Deze betekende een breuk in het kerkelijk denken, 
maar ook in het persoonlijk denken over God. Voor velen bracht het 
bevrijding en verrijking, voor anderen verduistering van hun Godsbe
sef. Voor allen werd door de feiten duidelijk dat de oude vorm van 
politieke theologie moest wijken. Vanuit een metaphysische denkwijze 
miste zij de aansluiting bij de werkelijkheid en bracht zich in een steeds 
groeiend isolement, met alle nadelen vandien. 'Bij handhaving van het 
isolement ten aanzien van de vrijheidsbeweging wordt de kerk een 
geïsoleerde sekte met een maatschappelijk aangepaste religie zonder 
gevaarlijke herinnering en zichzelf legitimerend' waarschuwde Schille
beeckx. Daarbij beschikte de kerk over een ontoereikende maatschap
pij-analyse waardoor het haar onmogelijk werd de klassenstrijd te in
tegreren en bleef zij volharden in een fervent antisocialisme dat haar 
verhinderde het christelijk potentieel van het socialisme in het vizier te 
krijgen. 
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Duizenden priesters werden ingeschakeld om deze beperkende visie op 
het maatschappelijk leven uit te dragen en in praktijk te brengen. 
Gevormd door de officiële leer en gebonden aan de burgerlijke legiti
merende ideologie hebben velen deze taak met toewijding vervuld. Juist 
door hun toewijding aan de arbeiders hebben zij het dynamiet aange
dragen waarmee het kerkelijk ideologisch bolwerk kon worden opge
blazen. Evenals de toenmalige kolonisten zelf de brandstof hebben 
aangedragen waarmee de onderhorige volken hun vrijdheidsvuur kon
den ontsteken. Er ontwikkelde zich een nieuw zelfverstaan van de kerk, 
dat dwingend vroeg om een ontkoppeling van kerk en burgerlijke 
maatschappij. 

Deze ontwikkeling had noodzakelijkerwijs ook gevolgen voor de ver
houding van de katholieke vakbeweging en de katholieke kerk. Het 
inzicht brak door dat een vakbond met gestructureerde bindingen aan 
de R.K.. Kerk in het lot deelt van de historische kerk en systeembeves
tigend werkt. Omdat dit het laatste was wat de vakbeweging beoogde 
werd het ontkoppelingsproces met voortvarendheid in werking gesteld. 
De katholieke vakbeweging liet zijn katholieke grondslag vallen en 
bereidde zich voor op een huwelijk met het van huis uit socialistische 
Nvv. De priesters, waarvan er velen met zoveel toewijding de zaak van 
de kerk èn van de vakbeweging hadden gediend, verdwenen geruisloos 
van het toneel. 

Toch wil dit niet betekenen dat de betekenis van het geloof voor de 
vakbeweging in het luchtledige is opgelost. Vakbeweging èn kerk slaan 
voor een gezamenlijke problematiek. Zij worden geconfronteerd met 
een nieuwe emancipatie, die van de derde wereld. In deze opgave 
ontmoeten zij elkaar. Gollwitzer heeft het de tragiek van de vakbewe
ging genoemd dat zij zich niet identificeert met de derde wereld. Maar 
dit geldt evenzeer voor de kerk. Daarom is het zo belangrijk dat zich in 
de kerk een nieuwe theologie heeft ontwikkeld en dat steeds meer 
priesters zich door die theologie voelen aangesproken. Bovendien kun
nen de implicaties van die theologie de betrouwbaarheid en geloof
waardigheid van de kerk ook in het westen herstellen. Een politiek 
pastoraat dat vanuit een adequate maatschappij-analyse vertrekt, heeft 
tot taak de kerk echt bij de tijd te brengen. Dat betekent geen reductie 
van het geloof tot een maatschappelijk engagement. Een goed begrepen 
politieke theologie biedt juist inspiratie tot nieuwe vroomheid. Zij biedt 
een verzoening aan van mystiek en politiek. Met een variant op Rahners 
uitspraak dat er geen toekomst is voor het christendom dan voor een 
mystiek christendom,275 zouden wij daaraan willen toevoegen: Er is 
geen toekomst voor het pastoraat dan voor een politiek pastoraat. Dit 

208 



veronderstelt wel dat een voldoend aantal pastores de fundamentele 
keuze kunnen maken. Zij kunnen de authentieke opvolgers zijn van die 
grote groep priesters die als geestelijk adviseur naar beste weten en 
kunnen de vakbeweging hebben gediend. De beminnelijke bisschop 
Ernst ontvangt dan het gelijk waar hij recht op heeft toen hij in 1972 tot 
de Bouwbond NKV de uitspraak deed: 'Een gezuiverd christendom kan 
goede diensten bewijzen aan de vakbeweging'.276 
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Nawoord 
Een nieuwe uitdaging 

Met deze studie heb ik willen aantonen dat de bemoeienis van de 
katholieke kerk met het sociale vraagstuk sinds het einde van de vorige 
eeuw beïnvloed is door eigen kerkelijke motieven en zich daarbij be
diend heeft van een door haar verwoorde en bekrachtigde katholieke 
sociale leer. Vervolgens heb ik trachten te illustreren hoe deze leer in de 
maatschappelijke werkelijkheid heeft gefunctioneerd op diverse ni
veaus van het kerkelijk handelen en in de Arbeidersbeweging in Ne
derland. 
De katholieke sociale leer was een ideologie en heeft ook als zodanig 
gefunctioneerd, tot tevredenheid overigens van zeer velen. Juist dit 
ideologisch karakter moest naar het moment voeren waarop deze ideo
logie niet meer kon functioneren. Dit moment brak aan toen de feite
lijke maatschappelijke verhoudingen verkeerd geïnterpreteerd bleken 
en de maatschappelijke verhoudingen zich van deze ideologie distan
tieerden. De ideologie had zich meer op het eigen privé heil dan op het 
heil van de wereld gericht. De katholieke sociale leer erkende wel het 
bestaansrecht en zelfs de noodzaak van katholieke vakorganisaties 
maar heeft die organisaties uitgerust met instrumenten die een eigen rol 
gingen spelen. Een ter discussie stellen van de katholieke sociale leer 
werd een eerste vereiste. Een belangrijke steun werd daartoe gevonden 
bij M.D. Chenu, door wie de ontmaskering radicaal ter hand was ge
nomen. Vervolgens heb ik getracht de opvattingen van Chenu te ver
woorden en te verifiëren in de Nederlandse situatie. Dit ideologise
ringsproces heb ik verduidelijkt door de geschiedenis van opkomst en 
verdwijning van het Nederlandse fenomeen, de geestelijk adviseur. 

Het teloorgaan van de katholieke sociale leer wil geenszins betekenen, 
zoals in angstige bezorgdheid om behoud van het eigene te gemakkelijk 
wordt verondersteld, dat hierdoor iedere relatie van geloof en vakorga
nisatie zou worden uitgeschakeld. De vraag is hoe het geloof te beleven 
en werkzaam te doen zijn als richtsnoer voor het sociaal vakbondshan-
delen. En dit op een wijze die niet ideologisch maar echt emancipato
risch is. Een nieuwe reflexie werd pas mogelijk toen de emancipatie in 
volledigheid en zonder beperking kon doorbreken. Toen ontstond de 
ruimte om het geloof zijn bevrijdend kritische functie te doen vervullen, 
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en verdween het emancipatiemotief ter ondersteuning van een eigen 
organisatie. 
Tevergeefs is tijdens het overgangsproces nog enige tijd gezocht naar 
een invulling van een nieuwe relatie van geloof en vakbeweging met 
behulp van de gangbare theologie. De officiële theologie bleek toen met 
lege handen te staan. Zij had weinig te bieden. Pijnlijk werd dit ervaren 
bij het samenstellen van het nieuwe visieprogram van het NKV en bij de 
eerste werkzaamheden van de commissie 'Geloof en Vakbeweging'. De 
officiële theologie bleek ontoereikend voor een binding van kerk en 
vakbeweging en eveneens ter legitimatie van de geprivilegieerde positie 
van de geestelijk adviseur. Zowel voor de oudere leden, opgevoed in een 
rotsvast geloof in datgene wat de kerk voorstond, als voor de geestelijke 
adviseurs een verwarrende ervaring! 

Vandaar dat enkele globale en voorzichtige verkenningen werden ge
daan naar de methode, uitgangspunten en bevindingen van een nieuwe 
theologie zoals die in de politieke theologie en in de Zuidamerikaanse 
bevrijdingstheologie zijn weergegeven. Zij hebben gemeen dat zij uit
gaan van de noodzaak van een bemiddelde theologie, een noodzaak die 
bij ons duidelijk werd uit de geschiedenis en ontwikkeling van het 
Instituut van de Geestelijk Adviseur. Een onbemiddelde theologie 
kenmerkt zich door een spreken over aardse werkelijkheden dat tot 
stand komt door een toepassing van als Openbaring erkende waarheden 
en van de teksten inzake natuurlijk inzichten die door het kerkelijk 
gezag als evenwaardig aan de Openbaring worden beschouwd. 
Deze theologie is fundamentalistisch van aard. Een bemiddelde theo
logie spreekt over aardse werkelijkheden vanuit de aardse werkelijkheid 
zelf. Hieronder wordt ook verstaan het zelfverstaan van de mens in een 
bepaalde cultuur of in bepaalde sociale en economische omstandighe
den. In het kader van deze gegevens wordt dan bezien welke, op deze 
situatie betrokken betekenis het geloofsspreken kan hebben. Dat spre
ken zal verhelderend en aanvullend moeten zijn vanuit de levende 
memoria van Christus, vaak ook kritisch en met voorbehoud, gelijktij
dig maar niet aan tijd en situatie aangepast, 'gleichzeitig' maar niet 
'zeitgemäss'. Voorbeelden van een bemiddelde theologie meenden wij 
te vinden in de moderne theologische richtingen die zich op een bepaald 
aspect concentreren: saecularisatie-theologie, politieke theologie, be
vrijdingstheologie. 

Behalve de methode hebben de politieke theologie en de Zuidameri
kaanse bevrijdingstheologie ook gemeenschappelijk dat zij uitgaan van 
de erkenning van de prioriteit van de armen en gediscrimineerden als de 
eigenlijke en eerste dragers van het heil. Daarom dringen zij aan op een 
duidelijke positie-keuze door de kerk, een breuk met het status quo 
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denken met zijn geneigdheid om bestaande structuren en verhoudingen 
zoveel mogelijk te blijven ontzien. 
Van hieruit kwamen wij op de centrale vraag op welke wijze het geloof 
werkzaam kan zijn in de huidige samenleving. 
Welke rol kan hierbij aan kerk, bisschoppen en priesters worden toe
gedacht? Het is hoopgevend dat juist in Nederland enkele aanzetten 
aanwijsbaar zijn voor een niet-ideologisch functioneren van geloof en 
levensbeschouwing binnen maatschappelijke structuren. Hoewel de 
bisschoppen nog steeds in hoge mate geblokkeerd lijken om tot een 
levendig en spontaan contact met de arbeiderswereld te komen, kunnen 
enkele positieve en hoopgevende reacties worden geregistreerd. De 
Vastenbrief van 1980 over de Mens in de arbeid bevat een boodschap 
waarmee de Vakbeweging iets kan doen. Ook in de brief van Kardinaal 
Willebrands (mei 1982) over de arbeidsongeschikte mens vinden wij 
aanzetten tot een niet-ideologisch functioneren. 
De bisschoppen staan voor de vraag of zij zich afzijdig moeten blijven 
opstellen of zich achter de vraag kunnen stellen hoe de katholieke kerk 
de eenheid en kracht van de vakbeweging kan versterken in plaats van 
die te verdelen. Zij kunnen dit pas wanneer zij in de eenheid van de 
vakbeweging een evangelisch belang zien, een uiting en vormgeving van 
solidariteit met de maatschappelijke dimensie van de evangelische lief
de.277 

Een lichtpunt zou gezien kunnen worden in de morele en financiële 
steun die de bisschoppen gaven of willen geven aan het werk van het 
Bedrij fspastoraat of Industriepastoraat. In dit pastoraat vinden pastores 
nieuwe en uitgezuiverde mogelijkheden om een mediërende rol te ver
vullen. 

Uit het onderzoek is ons gebleken dat ook in het verleden de visie en de 
opstelling van priesters niet eensluidend is geweest. Voor een groot deel 
van de vooral plaatselijke adviseurs behoorde het adviseurschap tot een 
van de zielzorgelijke klussen waarmee een jong priester doorgaans werd 
opgescheept. Voor een kleinere groep, vooral landelijk of diocesaan 
werkzaam, betekende het adviseurschap een levensvervulling waaraan 
zij zich met grote toewijding hebben gewijd en die kon leiden tot een 
identificatie met de belangen en doelstellingen van de vakbeweging, 
waarin de kerkelijke belangen mede waren vervat. Van enige tegen
stelling tussen vakbondsmensen en hun adviseurs is nauwelijks sprake 
geweest. Wel werden zij sterk beïnvloed door de standpunten en richt
lijnen van de kerkelijke overheid. De bemoeienis van de bisschoppen is 
te indringend en ingrijpend geweest. 
Ondanks de ideologische druk van de katholieke sociale leer (of mis
schien juist daardoor) heeft een kleine groep priesters de spanning 
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gezien die ontstaan was tussen de katholieke sociale leer en de veran
derde werkelijkheid en begreep zij dat andere wegen begaan moesten 
worden. Van die priesters is ook weinig verzet uitgegaan tegen de 
nieuwe organisatievorm, hoogstens een twijfel over realisatiemogelijk
heden van goede voornemens in de toekomst. In ieder geval was bij hen 
de bereidheid aanwezig tot omdenken vanuit hun sterke betrokkenheid 
en solidariteit met de arbeidende mens. 
De geschetste ontwikkeling, die geleid heeft tot het beëindigen van de 
officiële en geïnstitutionaliseerde relatie, betekent dan ook geen volko
men breuk met het verleden. De voorhoede van de kerk, waaronder de 
geëngageerde priesters gerekend kunnen worden, heeft de broosheid 
van de ideologie aangevoeld en onderkend en de weg gevonden naar 
evangelisch perspectief op de werkelijkheid. 
Vanuit de Vakbeweging zelf is een belangrijke opening naar nieuwe 
wegen en nieuwe relaties gemaakt door de oprichting van het Secreta
riaat Levensbeschouwing en Vakbeweging. In de korte tijd van zijn 
bestaan heeft dit Secretariaat belangrijke initiatieven ontwikkeld. Het 
wordt gedragen door een Contactcommissie, waarin naast andere 'ver
tegenwoordigers' ook priester en dominee participeren. Geleidelijk aan 
zoekt het Secretariaat naar een verbreding aan de basis. Via de con
tactcommissie komen contacten met andere kerken tot stand. Op re
gionaal gebied wordt gestreefd naar toerusting voor scholing en bezin
ning. 
Op een eerste conferentie in 1981 met vertegenwoordigers van ver
schillende kerken en van het Humanistisch Verbond, waarbij ook bis
schop Ernst aanwezig was, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de doel
stelling van de FNV: 'De erkenning van geloof en levensovertuiging als 
inspiratiebron van vakbewegingsactiviteiten en ruimte voor personen 
en groepen om in de FNV van daaruit een inbreng te leveren'. 
Dit wordt serieus genomen. De slotverklaring constateert de bereidheid 
tot onderling gesprek, de erkenning van het belang van gelijkgezind
heid, van gevoeligheid voor de noden van mensen, de wil om te beant
woorden aan nonnen van menselijkheid, rechtvaardigheid en solidari
teit als bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving. Met name 
spreekt de verklaring zich uit voor acceptatie van medemensen uit den 
vreemde en voor bereidheid tot materiële offers en een verandering van 
onze levensstijl. Wat kan een gelovig katholiek, wat kan een bisschop of 
priester zich beter wensen! Alle heimwee naar een katholieke of chris
telijke organisatie kan verstommen. Het Secretariaat kan een horzel
functie vervullen, gesteund door een kritische theologie en een solidair 
christendom, ter verrijking en verdieping van een noodzakelijke en 
eensgezinde vakbeweging. 
Voor kerk en vakbeweging ligt een boeiend terrein open. 
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Eine Arbeiterbewegung und ihre Priester. 
Das Ende einer Beziehung 

Theologische Voraussetzungen und pastorale Absichten in Bezug auf 
die katholische Arbeiterbewegung in den Niederlanden (1889-1979) 

Zusammenfassung 

Die katholische Kirche (und damit ist hier die Leitung der Kirche 
gemeint) hat sich in der Vergangenheit stets sehr interessiert gezeigt an 
dem sozialen Stand und der Position der Arbeiter. Dieses Interesse 
wurde vor allem geweckt aufgrund der Sorge für die Erhaltung des 
Glaubens und aufgrund der Abwehr von drohenden Gefahren. Unter 
diesen Gefahren nahm nächst dem Liberalismus vor allem der Sozia
lismus den wichtigsten Platz ein. An sich war dies kein unvernünftiger 
Standpunkt angesichts der Aufgabe, mit der die kirchliche Leitung sich 
betraut wußte. 
In dieser Studie wird beschrieben, wie und warum die strukturmäßige 
Relation der katholischen Kirche mit der katholischen Arbeiterbewe
gung in den Niederlanden zustande kam, wie diese Relation Form und 
Ausdruck im Auftreten und in der Funktion von dazu angestellten 
Priestern (geistlichen Beratern) bekam und durch welche Entwik-
klungen diese Relation ein Ende nahm. 
Zunächst wird gefragt unter welchen Gesichtspunkten und mit wel
chem Instrumentarium die soziale Realität angegangen wird. Wie 
haben die Bemühungen der Kirche funktioniert? Die Kirche hat sich 
bei ihren Bemühungen stets auf ihr Amt als authentische und fehlerlose 
Inlerpretin des Naturgesetzes berufen. Auch die wechselseitigen Bezie
hungen der Menschen in der Gesellschaft werden daraus abgeleitet. 
Aufgrund dieser Interpretation des Naturgesetzes entschied man sich in 
den Niederlanden für ein organisches Gesellschaftsmodell. 
Hauptziel der Kirche war das Bewahren und Beschützen des Glaubens. 
Dies wurde auch der Arbeiterbewegung als Hauptziel auferlegt, falls sie 
sich das Prädikat "katholisch" zulegen und die Unterstützung eines 
eigens angestellten Priesters (Beraters) nicht entbehren wollte. Von der 
Arbeiterbewegung wurde dieses Ziel auch übernommen. Der Über
macht des geistlichen Im-Recht-Seins wußte man wenig entgegenzu
setzen. Es wurde umso mehr übergenommen, als in der alltäglichen 
Wirklichkeit die Bemühungen der Kirche eine wirksame Unterstützung 
und Hilfe bedeuteten. 
Die Bischöfe richteten ihre Aufmerksamkeit vor allem darauf, mit 
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Sorge auf den emanzipatonschen Aspekt der Organisationen zu achten 
und allerlei Gefahren gegen Glaube und Sitte abzuwehren Von den 
Bischofen wurden dann auch — bis auf wenige Ausnahmen — keine 
eigenen Initiativen unternommen, mit denen man sich auf die sociale 
Emanzipation der Arbeiter einließ Die eigentlichen Initiativnehmer in 
den Niederlanden waren einige vorausblickende Pnester Doch auch 
bei ihnen konstatieren wir eine doppelte Zielsetzung Die Emanzipation 
mußte gefordert und zugleich überwacht werden 
Emanzipatonsche Kräfte haben nun einmal die Neigung, keine 
Grenzen anzuerkennen Eine allzu große Selbständigkeit und Mün
digkeit barg die Gefahr in sich, sich zu einer aufständischen und revo
lutionären Kraft in der Gesellschaft zu entwickeln Fur Aufstand war 
das kirchliche Klima ungunstig Noch weniger offen war es fur eine 
Beeinflußung durch eine als gefährlich angesehene Strömung wie den 
Sozialismus, der sich obendrein noch äußerst aggressiv der Kirche 
gegenüber aufstellte Jede Spur auch nur irgendeiner Anerkennung der 
Möglichkeit von etwas Gutem im Sozialismus fehlt 
Die geistlichen Berater traten auf als Grenzwachter im Spannungsfeld 
zwischen der katholischen Emanzipation (zugunsten des katholischen 
Bevolkerungsanteils) und der sozialen Emanzipation (zugunsten der 
Arbeiter). Auch fur sie war der Schutz und Ausbau des Glaubens ein 
hervorstechendes Motiv, und demzufolge konnten sie ihre Tätigkeiten 
als geistliche Berater auch als eine Form echter Seelsorge betrachten 
Mitverursacht wurde dies durch die Ausbildung, welche die Pnester in 
den Seminanen bekommen hatten Sie waren erzogen in der Gedan
kenwelt des Neothomismus, der sich zwar auf den großen Denker des 
Mittelalters benef, doch zugleich alle Schwachen eines jeden Epigo
nentums aufwies Die hieraus abgeleitete Wahl fur ein organisches 
Modell der Gesellschaft führte auch dazu, "Standesorganisationen" zu 
bevorzugen Die "Standesorganisationen" bildeten den geeigneten 
Rahmen, in dem sich die dualistische und metafysische Ideenwelt ent
falten konnte Diese organische Auffassung wurde zudem als die am 
meisten mit dem Evangehum, das fundamentalistisch interpretiert 
wurde, übereinstimmende aufgefaßt Das alles hat nicht verhindern 
können, daß viele Priester sich auch mit den sozialen Noten der Arbei
ter beschäftigten und ihnen im Streit fur bessere Verhaltnisse große 
Dienste erwiesen 
Die geistlichen Berater waren die Grenzwachter, versehen mit einem 
offiziellen Auftrag des Bischofs, um in seinem Namen in der Welt der 
Arbeiter zugegen zu sein 
Daneben treten auch "Hilfstruppen" in Aktion Sie bestehen aus Pne-
stem, die zwar vom Bischof nicht eigens beauftragt wurden, aber auf 
Ersuchen der geistlichen Berater oder auf Anweisung ihrer Ordens-
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obern Hand- und Spanndienste leisteten Ihre Aktivitäten lagen vor 
allem auf dem Gebiet der "standesorganisatorischen" Bildungs- und 
Exerzitienarbeit. Auch ihre Arbeit hatte Einfluß auf das Bewußtwerden 
und das geistige Wachsen der Arbeiter, besonders mittels der 
Bildungsarbeit in den sog. Credo-Pugno-Clubs (Kaderbildung). 
Ferner gab es Priester, die aus eigener Initiative und aus sozialem 
Engagement sich in die soaalen Note der Arbeiter einlebten Ihr Ein
satz wurde von der kirchlichen Leitung nicht immer in Dank abge
nommen, besonders dann nicht, wenn sie auch nur einige Wertschät
zung fur einen sozialistisch gefärbten Ansatz erkennen ließen. Voll
kommen unmöglich wurde die Position von Priestern, die öffentlich 
Partei ergriffen fur den Sozialismus oder allzu große Sympathie fur ihn 
erkennen ließen Sie kamen in die Position von Dissidenten und wurden 
gezwungen, ihr Heil anderswo zu suchen (Dr J van den Brink und H J. 
van Vorst sind die bekanntesten). 
Die geistlichen Berater nahmen vor allem m den ersten Jahren eine 
zentrale, dominierende und oft bevormundende Stellung ein. Allmäh
lich sehen wir einen Rollenwechsel eintreten. Erst Regisseur, der er am 
Anfang auch oft notwendigerweise war, nimmt er dann die Rolle eines 
Souffleurs ein, wobei sein Soufflieren noch oft in Saal zu hören ist. So 
begegnen wir dem geistlichen Berater als bewußten Forderer der PBO 
("Publiekrechtelijke Bednjfs-Orgamsatie") und als Richter in der 
Frage, ob Exmitglieder der "Nederlands Arbeiders Front" oder der 
"Nationaal Socialistische Beweging" und selbst nicht-kathohsch-prak-
tizierende Mitglieder als Mitglied aufgenommen oder belassen werden 
können. 
Mit einer beschriebenden Wiedergabe der Auffassungen und Praktiken 
der geistlichen Berater wollten wir die Entwicklung in diesem Denken 
und Handeln illustrieren und versuchten, diese Entwicklung einzu
ordnen. Diese Entwicklung kann als Ausdruck des Selbstverstandmsses 
der Kirche angesehen werden. Als in den fünfziger Jahren die Position 
der "Standesorganisationen" angegriffen wurde, führte dies zu hef
tigem Widerstand seitens der geistlichen Berater In den sechziger 
Jahren erfolgen m der katholischen Kirche wie in der katholischen 
Arbeiterbewegung große Veränderungen Naturlich waren diese Ver
änderungen unter der Oberflache schon vorher begonnen Der bischo
fliche Hirtenbrief ("Mandement") aus dem Jahr 1954 war ein fehlge
schlagener Versuch, die Umwälzung aufzuhalten. Die Veränderung in 
der Welt des Denkens hatte zur Folge, daß auch die früher gestellten 
Grenzen verwischten und damit auch die klare Sicht auf den Inhalt der 
Grenzuberwachung trüb wurde Mit unter dem Einfluß dieser Verän
derungen gaben die Bischöfe 1960 grünes Licht zur Aufhebung der 
"Slandesorgamsation" Damit wurde auch ein großer Teil des eigenth-
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chen Arbeitsgebietes des geistlichen Beraters hinfällig, wenn auch die 
Bischöfe noch 1964 einen Versuch unternahmen, die Position des ge
istlichen Beraters neu zu begründen. Die hierauf folgenden Entwik-
klungen — verbunden mit einer Glaubenskrise in der Kirche und einer 
Identitätskrise in der Gewerkschaft — führten zu einer Beendigung der 
strukturmäßigen Relation von Kirche und Gewerkschaft. 
In der Katholischen Gewerkschaft stellen wir infolgedessen eine 
Umwälzung von Zielsetzungen fest. Eine andere Priorität wird bevor
zugt. Nicht die Christianisierung der Welt, nicht die Emanzipation des 
katholischen Arbeiters, sondern die Humanisierung und ein möglich 
gutes Funktionieren als Gewerkschaft stehen als erste und entschei
dende Faktoren auf dem Panier. Die Identitätsfrage der Gewerkschaft 
wurde jetzt eine Identitätsfrage der Mitglieder. Als die Föderation des 
Katholischen Gewerkschaftsverbandes (NKV) mit dem sozial-demo
kratischen Gewerkschaftsverband ( N W ) fusionierte, hat man wohl in 
der Fusion einen Freiraum schaffen wollen, in dem die persönliche 
Identität Unterschlupf finden und auch gruppenweise zum Ausdruck 
kommen könne. 
Dieser Raum wurde konkretisiert in einem "Secretariaat Levensbe
schouwing en Vakbeweging", zugleich aber anderen Weltanschau
ungen zur Verfügung gestellt. Das Sekretariat wurde mit einem Laien
theologen besetzt. Das Institut des geistlichen Beraters ist geräuschlos in 
Rauch aufgegangen. Die Bischöfe stehen mehr oder weniger abseits als 
wohlwollende Mitdenker im totalen Prozeß der Gewerkschaft. 
In dieser Studie wird konstatiert, daß die Relation auf einem veralteten 
Konzept der katholischen Soziallehre gegründet war und daß ein 
zweiseitiger Charakter des Auftretens und der Funktion der geistlichen 
Berater nicht zu leugnen ist. Außer emanzipatorisch war dieser auch 
bevormundend und hemmend tätig. 
Die Balance ziehend erkennen wir im Verschwinden der historisch 
gewachsenen Relation eine unvermeidliche Folge der gesellschaftlichen 
und religiösen Entwicklung, die sich ereignet hat. Mit Chenu konsta
tierten wir, daß die katholische Soziallehre so, wie sie präsentiert wurde, 
ihre Glaubwürdigkeit und Brauchbarkeit verloren hat. Doch zugleich 
suchten wir nach anderen Möglichkeiten, um eine neue, andersartige 
Relation zustande zu bringen. 
Dazu machten wir einige globale theologische und pastorale Erkundi
gungen. In einige Auffassungen, die in Lateinamerika und Westeuropa 
entwickelt wurden, wählte man anstelle eines ideologischen Ansatzes 
eine Theologie, die sich in der Wechselwirkung mit der gesellschaftli
chen Wirklichkeit entwickelt hat. 
Mittels einer politischen Pastoral, für welche die Betriebspastoral ein 
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Arbeitsfeld darstellen kann, können die Inspiration und die Kritik des 
Evangeliums aktualisiert werden. 
Die Gewerkschaft selbst muß der Ort werden, wo das Evangelium 
gehört und wirksam werden kann, ein Fundort für die Theologie. 
Schließlich liegt in der sozialen Frage eine theologische Frage einge
schlossen. Aufgabe der Theologie ist es nun, dieses geistige Vakuum zu 
füllen. 
Doch bleibt es wichtig festzustellen, daß Priester an der Wiege der 
katholischen Arbeiterbewegung gestanden haben, daß Priester ebenso 
einen wichtigen Beitrag am Bruch der alten Relation geleistet haben 
und daß Priester eine Aufgabe bei der Entwicklung von neuen Per
spektiven für die Zukunft haben können. 
Ein gesäubertes und erneuertes Christentum kann der Gewerkschaft 
gute Dienste leisten. 
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Excurs over de sociale activiteiten 
van de Minderbroeders Capucijnen 
in Nederland 

In een verhandeling als onderhavige over activiteiten van priesters ten 
dienste van de katholieke arbeiders lijkt een korte excurs op zijn plaats 
over de werkzaamheden en het optreden van de Capucijnen; niet omdat 
zij de belangrijkste groep zouden vormen maar wellicht wel omdat zij 
het meest duidelijk tot de verbeelding spreken en als kinderen van hun 
tijd en cultuur enigermate representatief zijn voor de benadering en 
stellingname die ook elders werden ingenomen. 
De keuze voor deze groepering moge bovendien rechtvaardiging vinden 
in het gegeven dat de auteur zichzelf tot deze groep mag rekenen en 
tijdens zijn opleiding en later, met verschillende figuren persoonlijk 
werd geconfronteerd. De gemaakte keuze om juist de Capucijnen in 
hun sociaal werk wat naderbij te volgen betekent derhalve geen ont
kenning van het grote aandeel dat door priesters van andere Orden en 
Congregaties is geleverd. 
In bijna iedere religieuze groepering hebben mannen zich met het 
sociale werk ingelaten. Wij behoeven maar te denken aan namen als 
P. Rijken O.P., Pater G. van den Elzen O.Praem., P. Jacobs M.S.C., P. 
dr. Geraets M.S.C, en P. Colsen C.M. Ook de geestverwante groep van 
de Minderbroeders (Franciscanen) bracht meerdere priesters voort die 
van grote betekenis zijn geweest in het sociale werk van de katholieke 
kerk. Namen als van P. mr. dr. Didymus Beaufort, P. dr. Siegfried 
Stokman, P. drs. Dominicus Pillen en P. dr. Remigius van Dieteren (in 
de mijnstreek) zijn onverbrekelijk met de arbeidersbeweging verbon
den. Om praktische redenen beperken wij ons tot de Capucijnen. 

Zoals wij hebben vastgesteld lagen de werkzaamheden van deze pries
ters-religieuzen vooral op het niveau van het niet-officiële adviseur
schap, uitgezonderd de gevallen waarin zij vanuit hun positie van pa
rochie-priester met plaatselijke of regionale afdelingen te maken kre
gen. Het was vooral op het gebied van de vorming en bezinning dat 
regulieren werden ingeschakeld. Opvallend vaak stoten wij bij de be
schrijving van de geschiedenis op de naam van een of andere Capucijn. 
De vraag dringt zich dan op waar de permanente aanwezigheid van de 
Capucijnen en hun gretige bereidheid om zich met de sociale onderlaag 
bezig te houden hun oorsprong en voedingsbodem vonden. Was dit een 
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kwestie van toeval, een inspringen in situaties waarmee zij min of meer 
onverwacht in aanraking kwamen, de toevallige locatie van een capu-
cijnenklooster in de nabijheid van een nijpende nood? Of steunde deze 
frekwentie op een door de Orde-leiding bewust gekozen beleid? Of 
leefden de Capucijnen in een spiritualiteit en een geestelijk klimaat dat 
hen bewust en bij voorkeur deed kiezen voor arbeid onder de onaan-
zienlijken? 
Op gevaar af verdacht te worden van enige vooringenomenheid ver
moeden wij dat dit laatste inderdaad het geval was. Dit wil overigens 
niet zeggen dat deze keuze exclusief was en dat de Capucijnen zich altijd 
afkerig hebben getoond van 'hogere' functies. Wij vinden Capucijnen 
ook onder hoogleraren en krijgsmacht-aalmoezeniers, functionarissen 
die niet onmiddellijk associaties oproepen met armoede of achterstand. 
In het gunstigste geval mogen wij hopen dat ook deze functies in fran
ciscaanse geest en stijl werden vervuld, voorzover dit al mogelijk is. 
Maar meer typerend en representatief was ongetwijfeld de Capucijn, 
die al in zijn kleding en uiterlijk voorkomen de indruk wekte aan de 
kant te staan van mensen, die het in de maatschappij ook niet zo ver 
hadden gebracht. 

Wanneer wij ons beperken tot de periode waarin het sociale vraagstuk 
in Nederland geleidelijk werd onderkend, valt onze aandacht allereerst 
op de inzet van Nederlandse Capucijnen in het Duitse Ruhr-gebied. 
Rond 1900 was er in Duitsland een groot tekort aan arbeidskrachten 
ontstaan. De weinig rooskleurige toestand in eigen land bracht vele 
Nederlanders er toe hun brood en hun heil elders te gaan zoeken. Brood 
was er in Duitsland wel te vinden. Het gevolg was dat duizenden 
Nederlanders naar Duitsland trokken, gedeeltelijk als tijdelijke sei
zoen-arbeiders, voor een groot deel ook als blijvende emigranten. 
Mochten zij van brood verzekerd zijn, met hun heil bleek het daar 
minder goed gesteld. De sociale en zedelijke toestanden stonden op een 
laag peil, mede veroorzaakt door het verblijf in bedenkelijke kosthuizen 
en overvolle barakken. De ontspanningsmogelijkheden waren zeer be
perkt en vooral gericht op het innemen van grote hoeveelheden drank. 
Van kerkbezoek kwam weinig terecht. De Duitse pastoors zaten met 
deze import in hun maag en waren niet genegen enige aandacht aan 
deze groepering te geven. Om dit verval te keren werd in 1903 door een 
paar katholieke Nederlanders een R.K. Sint Jozef-gezellenvereniging 
opgericht. De president van de Sint Jozef-gezellen in Nederland, rector 
G.F.J. Stoffels, had zijn adviezen verleend. Maar in de praktijk bleken 
de arbeiders niet in staat zo'n vereniging goed op te zetten en te doen 
functioneren. 
Daarom verzocht de Aartsbisschop van Utrecht aan de Capucijnen om 
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daar bij te springen en 'van tijd tot tijd' een pater naar Duitsland te 
zenden. Gedeeltelijk steunde dit verzoek op een praktische grond: de 
Capucijnen woonden met hun klooster te Babberich het dichtst bij de 
plaats van het onheil. Mogelijkerwijs heeft hij deze klus ook gezien als 
een kolfje naar de hand van dit soort priesters. 

In 1904 werd P. Innocentius met deze taak belast. Aanvankelijk eens in 
de drie maanden vertrok hij uit Babberich om orde op zaken te gaan 
stellen in Duitsland. Hij deed dit voortvarend en met stevige hand. Hij 
hoorde biecht en hield zondags een Nederlandse preek. Maar 's avonds 
voerde hij het woord in de ledenvergadering over het belang van de 
katholieke verenigingen. Hij nam daar geen halve maatregelen. Toen er 
klachten kwamen over de voorzitter en diens beleid was het Innocentius 
die een bestuurs- en ledenvergadering uitschreef. Het kwam daar tot 
heftige taferelen maar het resultaat was een nieuw bestuur, dat zich 
belast zag met duidelijke instructies van Innocentius. De positie die 
Innocentius innam was die van adviseur-directeur: een wonderlijke 
combinatie die overigens ook in andere verbanden bij priesters voor
kwam. De opgerichte vereniging droeg het karakter van een R.K.. 
Werkliedenvereniging elders. 
De aanwezigheid van de Capucijnen — Innocentius kreeg al spoedig 
assistentie — kreeg een permanent karakter. Mede door activiteiten van 
pastoor Prinsen was in Nederland een Centraal Comité opgericht tot 
behartiging van de R.K. Nederlandse arbeiders in Duitsland. Het doel 
van de Sint Jozef-vereniging was de mensen bij elkaar brengen, hen 
beschermen tegen slechte invloed en hun vorming en ontspanning te 
bieden. Het was een louter kerkelijke vereniging onder leiding van een 
priester zonder wiens toestemming niets ondernomen mocht worden. 
Het geformeerde bestuur ten spijt, had de priester, 'directeur en vader', 
in alles de leiding en verantwoordelijkheid. Priesters alleen konden met 
voldoende kennis en gezag de leiding op zich nemen. 

Een zevental Capucijnen hebben achtereenvolgens en voor een deel 
tegelijkertijd in deze lacune voorzien. Behalve P. Innocentius waren het 
P. Apollinaris, P. Henricus, P. Rudolphus, P. Cherubinus, Ρ Livinus en 
P. Emmanuel. 
De strakke leiding van de paters werd door de onwillige kudde niet 
steeds van harte aanvaard. Vaak ging het er warm aan toe. Dit gaf 
voldoende stof voor avontuurlijke en wilde verhalen in de communi
teiten, waar de 'missionarissen' op verhaal kwamen. Ademloos en met 
grote bewondering werd naar de verslagen geluisterd. Vooral P. Inno
centius ontpopte zich als een zuiveraar, die met zijn donderpreken de 
vreze des Неге meende te kunnen herstellen. Bewust van hun zending 
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beschouwden deze priesters zich als missionarissen in een moeilijk toe
gankelijk gebied. De werkzaamheden waren van velerlei aard. De kern 
bestond uit de maandelijkse vergadering, voorafgegaan door een kerk
dienst met biechtgelegenheid. Daarna volgde spreekuur en huisbezoek. 
Er vielen allerlei zaakjes op te knappen, bij mensen die zich misdroegen, 
die niet naar de kerk kwamen, wier huwelijk niet in orde was of die in 
slechte kosthuizen woonden. Thuis had de pater nog van alles te doen 
met het opvragen van doopbewijzen, het in orde maken van nationali-
teitsbewijzen, het regelen van militiepapieren, het geven van inlichtin
gen over zoon of man, die niets meer van zich liet horen, het in orde 
maken van huwelijken, het schrijven van brieven aan familieleden na 
een overwacht sterfgeval. Daarnaast kwam ook het leiding geven aan de 
kerkelijk gestructureerde vereniging waarin aan priesters de leiding en 
verantwoordelijkheid toekwam. Dat de vereniging als een arbeiders
vereniging werd bedoeld blijkt uit de vaandeltekst: 

'Kranig bloeie op vreemde grond 
Onze hechte werkmansbond'. 

Behalve Capucijnen in het Ruhr-gebied werkten in Duitsland te Kre
feld en omgeving Nederlandse Franciscanen,, rond Aken de Conven
tuelen en in het Noorden de Carmelieten. Het is ons niet bekend 
inhoeverre aldaar de ervaringen en toegepaste methoden anders waren. 
Vanuit de parochies in Nederland was een systeem opgezet om de 
namen van de emigranten aan de verzorgende paters door te geven om 
aldus een opvang in de Sint Jozef-vereniging zeker te stellen. Toen de 
werkgelegenheid in Nederland weer gunstiger werd, volgde een groot
scheepse repatriëring. Rond 1920 werd het avontuur van deze arbei
derszielzorg in Duitsland goeddeels beëindigd.278 

In Nederland had zich in diezelfde periode de Capucijn P. Ildephonsus 
opgeworpen als vurig medewerker in de drankbestrijding, in latere 
jaren opgevolgd door P. Patricius en P. Othmarus. 
Vergeleken met Twente en Brabant was in de Hollandse grote steden de 
inzet van priesters achtergebleven. Rogier zegt hierover: 'Zeker offer
den daar tal van seculiere en reguliere priesters, o.a. G.W. Konings, alle 
beschikbare tijd op voor de in Volksbond, Sint Jozefgezellen en patro
naten veilig bijeen gebrachte jeugd, maar aan een systematische aanpak 
om de in grote getalen uit Brabant overgewaaide arbeiders op te van
gen, dacht helaas niemand. Armenzorg was voor de meeste godsdien
stige leken de enige vorm van apostolaat, die binnen hun gezichtskring 
kwam: de realiteit van een sociaal-religieus probleem dat voor hun ogen 
gesteld werd, zagen zij niet'.279 
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In 1910 werden door de bisschop van Haarlem Capucijnen ingescha
keld voor Amsterdam en in 1918 voor Rotterdam, in die tijd nog beho
rend tot het bisdom Haarlem. Rogier betreurde het late tijdstip van dit 
beroep op de Capucijnen, omdat hij die juist als bijzonder geroepen zag 
voor arbeid onder zeelieden en a-socialen. Het vleiend oordeel van 
Rogier over de Capucijnen luidde: 'Wie genoegzaam bekend is met de 
methodiek van hun zielzorg en de geest, die hen opvallend bezielt, kan 
het niet genoeg betreuren, dat zij niet vroeger te werk gesteld zijn. De 
Minderbroeders-Capucijnen, die — evenals de Redemptoristen — een 
deel van hun kracht ontlenen aan een uniforme scholing in de metho
diek van hun prediking, worden ook daar, waar alle banden met de kerk 
verbroken zijn en het verloren geloof schijnt omgeslagen in haat jegens 
de bedienaars van de godsdienst, herkend en vereerd om hun nederig 
beleven der Franciscaanse armoede, en zijn dan ook bijzonder geroepen 
tot zielzorg onder zeelieden, in bedreigde volkswijken en onder a-
socialen'.280 

Hierop past van de kant van een Capucijn slechts een bescheiden 
zwijgen! 

In de dertiger jaren zien wij de Capucijnen betrokken raken bij het werk 
van de katholieke Standsorganisaties, met name voor de kernvorming. 
In Breda had men de medewerking kunnen krijgen van P. Paschasius, 
een begenadigd docent die onder de auteursnaam Paschasius van 
Marvilde zeer behartenswaardige verhandelingen publiceerde over 
paedagogische onderwerpen. Dit bracht de bisschop van Haarlem op de 
gedachte ook een Capucijn voor de kernvorming aan te vragen, want, zo 
was het argument, 'in Breda was ook een pater afgestaan'. Het verzoek 
werd in 1934 ingewilligd met de benoeming van P. Alexander te Am
sterdam. In 1937 werd voor Zeeuws-Vlaanderen P. Gonzaga met deze 
opdracht belast.281 

In diezelfde jaren werd Nederland geteisterd door een economische 
crisis, die gepaard ging met een onvoorstelbare omvang van de werk
loosheid. Toen de geestelijk adviseur de daaraan verbonden proble
matiek niet meer alleen aankon, werd een zestal paters Capucijnen 
aangesteld voor het z.g. werklozenwerk. In Brabant bood de SEGOBA-

stichting een door de overheid opgericht platform.282 Zij werden aan
gesteld in de bescheiden positie van 'assistent van den aalmoezenier'. 
Die aalmoezenier was dan de regionale aalmoezenier van de KAB aan 
wie deze zorg officieel was toebedeeld. 

Op de verschillende knelpunten in het bisdom Den Bosch werden de 
volgende Capucijnen ingezet: P. Othmarus voor 's Hertogenbosch, P. 
Fabianus voor Tilburg, P. Borromaeus voor Nijmegen, P. Xystus voor 
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Eindhoven, P. Theodorus voor Helmond en P. Gratianus voor Oss. In 
de nakomende jaren van de Duitse bezetting kwam aan dit werk een 
einde. 
In Hoofdstuk V hebben wij hel optreden van Pater Henricus beschreven 
dat vooral in de dertiger jaren het meeste opzien baarde. 

Na de tweede wereldoorlog zien wij opnieuw Capucijnen op sociaal 
gebied werkzaam. Op verzoek van de Ontwikkelingscentrale van de 
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging verscheen van de hand 
van P. Simeon een handleiding'Sociologie'(1946).283 Eenjaar later was 
dit boek aan zijn derde druk toe. De wetenschappelijke fundamenten 
waren hiertoe gelegd door P. mr. dr. Angelinus in zijn 'Wijsgerige 
Gemeenschapsleer', dat in 1939 was verschenen.284 Het hem toegewe
zen professoraat te Nijmegen kon geen doorgang vinden, omdat hij 
verongelukte door de ontploffing van een in de kloostertuin achterge
laten Duitse mijn. Hoewel nu inmiddels achterhaald, is zijn boek van 
grote betekenis geweest. In het Haarlems diocees was in latere jaren P. 
Engelbertus belast met de kernvorming. Hij werd op 1 januari 1955 
opgevolgd door de pas afgestudeerde socioloog P. dr. Alfred van de 
Weyer, die belangrijke impulsen gaf aan een kritische zelfbezinning van 
de KAB maar voorlopig nog de gangbare opvattingen onderschreef. 

Een opvallende plaats in de geschiedenis van de Katholieke Arbeiders 
Beweging heeft zich de Capucijn P. drs. Fidentius van Beers veroverd. 
Aanvankelijk bestemd voor een lectoraat in de H. Schrift en daartoe in 
Rome opgeleid, werd hij na enkele jaren docentschap aan het Theolo-
gicum van de Capucijnen zozeer geboeid door het vormings- en ont
wikkelingswerk binnen de KAB dat hij zijn leerstoel inruilde voor een 
lessenaar in de verenigingslokalen. In 1948 werd hij aangesteld als 
aalmoezenier voor het vormingswerk in het bisdom 's Hertogenbosch. 
Na de benoeming van Mgr. Bekkers tot Coadjutor-bisschop werd hij na 
een korte tussenpauze diens opvolger als diocesaan bondsadviseur, een 
functie die niet eerder aan een regulier priester was opgedragen. Als 
geboren docent en helder denker heeft hij voor de Katholieke Arbeiders 
Beweging grote betekenis gehad. Dit kwam expliciet tot uiting bij zijn 
afscheid van het NKV in 1974. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en oud-NKV-voorzitter P.J. Mer-
tens noemde hem een groot man. 'Ik noem U een groot man. Uw werk is 
niet alleen van betekenis geweest voor Eindhoven, de Bossche Bond of 
Brabant, maar voor heel ons land'. 
De toenmalige voorzitter W. Spit kwam tot de interessante vaststelling, 
dat 'Fidentius eigenlijk de identiteit van het NKV vertegenwoordigt'. 

224 



Fidentius concludeerde eenvoudig dat hij met volle innerlijke overtui
ging had geprobeerd zich met de vakbeweging te vereenzelvigen. 

Vereenzelviging met de vakbeweging moge duiden op een groot gevoel 
van verbondenheid maar impliceert nog niet een vereenzelviging met 
de arbeiders zelf. Daarvoor is een andere figuur nodig: niet de priester 
die vanuit de vakbeweging opereert maar de priester die op het vlak van 
de werkplaats zelf het lot en de situatie van arbeiders wil delen, de 
figuur van de priester-arbeider. Het was een Capucijn die als eerste 
priester-arbeider in ons land deze ongekende en avontuurlijke weg 
betrad. 
Het was P. Euthymius van lersel die kort na de oorlog werkzaamheden 
ging verrichten in enkele fabrieken rond Helmond. De aanleiding 
daartoe was min of meer toevallig. Zijn assistentie in de zielzorg binnen 
een kleine parochie liet hem zoveel tijd over dat hij uit belangstelling en 
nieuwsgierigheid 's middags in de fabriek ging werken, eerst nog in pij 
gekleed maar al gauw in overall. Dat was in die dagen een ongehoord en 
bijna onzedeüjk verschijnsel. Ook in de capucijnenwereld, waar het 
dragen van het habijt een grondregel was waarvan alleen in noodsitua
ties mocht worden afgeweken, stond men er maar vreemd tegenover. Al 
werkend openbaarde zich voor hem een wereld, die hem als fabrikan
tenzoon uit Oisterwijk volslagen onbekend was. Hij zag nu de kloof 
tussen de gepreekte idealen en de nuchtere rauwe werkelijkheid. Met 
zijn grote intellectuele en emotionele begaafdheden probeerde hij door 
te dringen tot hetgeen de arbeider werkelijk raakte en bezig hield. De 
werkperiode in de fabriek is voor zijn leven van beslissende betekenis 
geweest. Levend in een tijd, waarin de gedachte aan een mogelijk 
contrast tussen kerkelijke theorie en werkelijkheid als bedenkelijk en 
onbehoorlijk werd afgewezen, is hij de schok van de confrontatie van 
zijn hooggestemde idealen en de harde werkelijkheid nooit te boven 
gekomen. 

Na zijn oriënterende verkenningen in de fabriek, ook als zodanig door 
de kloosteroverste getolereerd 'als tijdelijk experiment', maar door de 
bisschop van Den Bosch als niet passend afgewezen, werd hij in 1947 
benoemd tot assistent van de kampaalmoezenier in Zeeland, waar van 
heinde en ver aangevoerde bouwvakarbeiders voor het opbouwwerk in 
kampen waren ondergebracht. Zijn contacten beperkte hij niet tot de 
katholieke arbeiders. Ook andersdenkende en ongelovige arbeiders 
konden rekenen op zijn intense belangstelling. Een volkomen nieuwe 
wereld ging nu voor hem open. Zijn journalistieke vaardigheid bood 
hem de kans zijn ervaringen in dagboeknotities vast te leggen. In 1949 
verschenen deze bij het Spectrum onder de titel: 'SIGNAAL OP ROOD', 
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Dagboek-notities van een arbeidsaalmoezenier, door P. Euthymius van 
lersel o.f.m. cap. met een voorwoord en een nabeschouwing van Prof. 
mr. J.J.M, van der Ven.285 

Met deze publicatie beoogde hij allereerst zijn medepriesters deelachtig 
te maken aan zijn ontdekking en hen te vertellen hoe onder arbeiders nu 
werkelijk gedacht en gesproken werd over de kerk en over sociale 
toestanden. Aan de hand van zijn eigen ervaringen liet hij zien waar de 
grond ligt van het wantrouwen bij vele arbeiders ten opzichte van de 
kerk en de maatschappij. 'Vele priesters snappen niets van de moeilijk
heden omdat hun denken door opvattingen uit hun vroegere milieu 
besmet is.286 

Het boek droeg hij op: 'Aan het werkend volk van Nederland' en als 
motto gaf hij het een van Ariëns' uitspraken mee: 'De aspiraties der 
werkersklassen zijn zo moeilijk te achterhalen voor wie geen werkman 
is'. 
Het interessante en belangrijke van dit geschrift is dat het zijn tijd zover 
vooruit was. Het is tot op de dag van vandaag actueel. Met een heldere 
blik heeft Euthymius gezien dat het ging om herstel uit de vernedering 
waaraan een arbeider onderworpen was. En dat de enige methode voor 
een priester om toegang tot deze mensen te krijgen erin bestond zich 
met deze mensen te identificeren en hun vernedering te delen. Pas 
vanuit deze opstelling is een reëel contact en gesprek mogelijk, zowel 
met christenen als met niet-christenen en communisten. De kerk, zo 
constateert hij, is in een geïsoleerde positie gekomen. 'De houding van 
de moderne mens tegenover Kerk en Christendom is wellicht als volgt te 
karakteriseren: Velen menen dat de Kerk van Christus hun niets meer 
te bieden heeft, omdat zij in hun ogen altijd aan de kant van de meest 
bezittenden gestaan heeft en zij huns inziens verzuimde de problemen 
op te lossen waarvoor het werkend volk zich gesteld zag in de nieuw-
gegroeide industriële verhoudingen. Dit heeft verwijdering van gods
dienst en godsdienstpraktijken ten gevolge bij velen'. Ter ondersteuning 
citeert hij enkele ongezouten opmerkingen over priesters: 'Ben je be
donderd, die lui ouwoeren maar een beetje en brengen de tijd zoet met 
praatjes maken; ik zie niet in waar dat goed voor is. Nee, eerwaarde, 
weet je wat jullie moeten doen? Een overall aantrekken en mee op de 
steigers komen, dan deed je beter als met watje nou doet; onze centen 
opmaken. Wij moeten toch maar voor jullie werken en niet alleen voor 
jullie, maar voor zoveel van die lijntrekkers'.287 

Toch is Euthymius van mening dat bijna allen zich ontvankelijk tonen 
voor de invloed van de priester, die tot hen komt. Hij verzet zich echter 
tegen de dwingende greep van de kerk en heeft begrip voor de reacties 
van de arbeiders. 'Ik durf te zeggen: als ik geen priester was geworden 
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en ik was opgegroeid als Wout Versluis (een van de beschreven arbei
ders G.W.) dan was ik nu communist en sloop ik als een wolf rond de 
schaapskooi der Kerk om mijn kameraden te bevrijden uit haar ver
meende greep. Nu ben ik priester geworden en sta als herder op wacht 
bij de kudde'. 
Naarmate de breuk tussen de kerk en de sociale werkelijkheid groter en 
onherstelbaar bleek werd het hem onmogelijk langer zijn wachtplaats 
als herder te blijven innemen. Na op uitnodiging van de bisschop van 
Haarlem nog enkele jaren werkzaam te zijn geweest als bedrijfsaal-
moezenier bij de Hoogovens te Umuiden, waar hij de harten won van 
talloze arbeiders, vertrok hij naar N.-Amerika in de hoop daar een 
nieuwe wereld aan te treffen. Teleurgesteld heeft hij daar het gevecht 
opgegeven. Als ambteloos burger keerde hij terug naar Nederland om 
verder werkzaam te zijn in het algemeen onderwijs. In 1975 kwam hij 
door een auto-ongeluk om het leven. De betekenis van Euthymius is 
geweest dat hij de samenleving en de houding van de kerk doorzag en 
dat hij in een tijd, waarin van een tweede Vaticaans Concilie en een 
Nederlands Pastoraal Concilie nog niet gedroomd kon worden, ope
ningen zag om het verstoorde contact te herstellen. Toen het Concilie en 
de cultuuromslag kwamen was het voor hem al te laat. Het is in zekere 
zin tragisch te noemen dat hij zijn tijd zo ver vooruit was. Zijn betekenis 
is er niet minder om. Onverminderd blijft waar wat een collega van hem 
schreef: 'De naam van pater van lersel staat met gouden letters in de 
harten van honderden van die bonkige kerels aangeschreven'.288 

Ook in andere sectoren van het maatschappelijk leven zijn meerdere 
Capucijnen actief geweest. Te vermelden valt het woonwagenwerk, het 
werk in de patronaten en het z.g. Don Bosco-werk voor opvang van 
verwaarloosde jeugd. Deze activiteiten vallen buiten de door ons be
schreven rechtstreekse contacten met arbeiders. 

In de vijftiger jaren kreeg ook elders de zorg voor het geestelijk leven 
van de arbeiders een nieuwe vorm in de figuur van de bedrijfsaalmoe-
zenier. In Rotterdam waren enkele Jezuïeten als havenpriester aan het 
werk gegaan. In Amsterdam had de Carmeliet Willibrord van Rijnsoe
ver eerder een soort Katholieke Actie opgezet onder de ateliermeisjes. 
Een meer algemene aanpak ontstond in 1950 toen zowel Jezuïeten 
(Voskühler c.s.), Franciscanen (Duindam en Broers), maar ook Capu
cijnen zich met deze vorm van zielzorg gingen bezig houden. De me
thode bestond aanvankelijk erin de mensen te gaan opzoeken op de 
werkplaats zelf met de bedoeling daar de verloren geraakte schaapjes 
terug te vinden. Ook voor het herstel van de in de oorlogsjaren ver
woeste karthoteken met de namen en adressen van katholieken bete-
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kende dit een belangrijke bijdrage. In een volgend stadium konden de 
mensen ook thuis bezocht worden. Het werk werd aangepakt zonder 
enige binding aan vakbond, bedrijf of zelfs bisdom. De benoeming 
kwam van de Provinciaal. Een van de eerste Capucijn-bedrijfsaalmoe-
zeniers was P. Floris Nadorp. Tot op de dag van vandaag is hij dit werk 
trouw gebleven. 
Behalve de naam van P. Floris vinden we voor korter of langere tijd aan 
dit werk verbonden de namen van: 
Hieronymus de Jong; Lucidius van der Sman 
Petronius v. Rooij; Eusebius Schuurmans 
Ignatius Breuer; Alcuinus Stevens 
Rombout v. Doom; Seraphinus Blomme 
Saturninus Weenink; Lambert van de Water. 
Ook elders in het land hebben Capucijnen zich tot dit werk aangetrok
ken gevoeld. In W.-Brabant was dit Pontianus Romme; in Tilburg 
Victorius Metzemaekers, in Den Bosch Ignatius Breuer en Anthymus 
Bosdriesz. In Enschede later nog enige tijd Lambert van de Water. 

Omdat het klooster op de Lijnbaansgracht te Amsterdam zich minder 
leende als onderdak werd in 1957 een voormalig politiebureau tot 
woon- en werkplaats omgebouwd. In 1969 werd de landelijke Stichting 
Bedrijfsapostolaat Nederland officieel opgericht. Aanvankelijk lag de 
verhouding van het bedrij fsapostolaat met de vakbeweging vrij stug. De 
bedrij fsaalmoezeniers werden gezien als lieden die op het terrein van de 
vakbeweging kwamen en deze erkende alleen de geestelijk adviseur als 
de officiële vertegenwoordiger van de kerk. Bovendien bewoog het 
bedrij fsapostolaat zich ook onder de niet-georganiseerden hetgeen de 
argumentatie zich toch te laten organiseren omwille van het geestelijk 
belang, aanzienlijk verzwakte. Naarmate de geestelijke adviseurs het 
veld ruimden, werd het wederzijds contact met de vakbeweging opener. 
In een verdere ontwikkeüng groeide ook een sterker samenwerkingver
band met het Industriepastoraat van de Protestantse kerken. Beide 
vertakkingen vonden een formule tot nauwe samenwerking in de z.g. 
DISK 'Dienst aan de Industriële Samenleving vanwege de Kerken'. Tot 
co-directeur werd benoemd de juist als socioloog afgestudeerde Capu-
cijn Jan Scheffers. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de opzet en 
vormgeving van deze nieuwe aanpak van het Bedrij fspastoraat. De 
Dienst vond in 1975 een onderdak in het Capucijnenhuis aan de 
Noordermarkt. 

Om deze documentatie volledig te maken: In de Commissie 'Geloof en 
Vakbeweging' hebben achtereenvolgens of deels gelijktijdig 4 Capucij
nen zitting gehad: Fidentius van Beers, H. van Doom, J. Scheffers en G. 
Wentholt. 
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Tot slot 

De toch wel opvallende betrokkenheid van de Capucijnen met het 
sociale werk zal ongetwijfeld verband houden met de typische opstel
ling die terecht of ten onrechte aan paters werd toegekend. Paters 
behoorden niet tot de machtige kerk maar vormden tot aan de 60er 
jaren eerder een soort underdog. De mensen waren overtuigd van hun 
sobere levenswijze en dit schiep een zekere vertrouwensband. Ander
zijds kan een bijzondere aanleg en conditie voor werk onder sociaal 
zwakkeren aan de Capucijnen niet ontzegd worden. Hun streng aan
doende uitrusting suggereerde misschien meer armoede dan in werke
lijkheid het geval was, in de kloosters zelf heerste een geest van vriend
schap en sympathie voor de gewone man en men beleefde ieder contact 
en hulp aan deze groepering als een vanzelfsprekende consequentie van 
de franciscaanse geest. In die tijd waren de Capucijnen zelf voor hun 
onderhoud ook aangewezen op de 'termijn', het langs de deuren gaan 
van de mensen om giften in natura of geld in ontvangst te nemen. Er was 
toen geen geld voorhanden. 
Toch mogen wij de verbondenheid niet idealiseren. Ook de Capucijnen 
vormden een onderdeel van het Rijke Roomse Leven en zij voelden zich 
daar niet eens zo ongelukkig in. In hun denken weken zij niet af van de 
opvattingen en waarderingen die in die dagen algemeen aanvaard 
werden. 
Mocht er in een enkel geval sprake kunnen zijn van een vereenzelviging 
met de vakbeweging, aan een echte vereenzelviging met de armen 
kwamen ook de Capucijnen niet toe. Zij waren evenzeer doordrenkt 
met burgerlijke opvattingen en de hogere standen werden ook door hen 
met eerbied voor hun status en met dank voor hun giften tegemoet 
getreden. Het gebed voor de weldoeners was in de kloosters niet van de 
lucht. 
De arbeid van de medebroeders voor de sociaal misdeelden werd echter 
in de communiteiten met grote sympathie en bewondering gevolgd en 
aangemoedigd. Zij bevestigden de overige Capucijnen in de rol waarin 
zij zich graag zagen; eenvoudige volkspriesters te zijn, die gemakkelijk 
toegang tot en contact met de sociaal achtergeblevenen hadden. Maar 
de poorten van de kloosters zelf bleven ook voor hen hermetisch geslo
ten. Van identificatie met de armen kon geen sprake zijn. De kloosters 
bleven de bolwerken waarin het eigen leven werd geleid, onttrokken 
aan het oog van de buitenstaander. De toen vigerende opvattingen over 
het 'vita mixta', een leven verdeeld in apostolaat en gebed, hadden 
geleid tot een vérgaande monasticering van het kloosterleven. De so
ciale activiteiten vonden elders plaats. 
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In dit opzicht weken de Capucijnen niet af van opvattingen die door 
andere priesters gedeeld werden. In hun hart waren vele Nederlandse 
Capucijnen, ondanks alles, behoorlijk liberaal en burgerlijk. 
Hun pastoraat was toch een politiek pastoraat in de oude zin van het 
woord. Hun voorkeur voor de armen, waarvoor zij zich zeer duidelijk 
uitspraken, bleef steken in een sfeer van genegenheid en toewijding 
maar de implicaties, die in deze voorkeur vervat liggen, werden niet 
ontwikkeld tot een identificatie en een erkenning van de meerwaarde 
van de armen en machtelozen. In de biechtstoel en vanaf de preekstoel 
werden de armen op indringende wijze verwezen naar de geneugten van 
het hemelse land en naar hun plichten in dit ondermaanse. 
Tot voor de 60er jaren zou een andere opstelling wellicht ook niet 
mogelijk zijn geweest. Maar wel was hun optreden ontdaan van iedere 
opgeblazenheid en van iedere zucht naar geld of macht. Het was ge
stempeld door vriendschap en de bereidheid tot vérgaand dienstbetoon. 
De franciscaanse spiritualiteit heeft de sociale activiteiten van de Min
derbroeders Capucijnen geïnspireerd, ook in hun medewerking met de 
katholieke arbeidersbeweging. 
Een inbouw van deze spiritualiteit in de nieuwe politieke theologie zou 
wel eens kunnen leiden tot een herleving van het oorspronkelijk 
charisma van Franciscus. De bisschoppenconferentie van Puebla biedt 
voor de minderbroeder een concreet programma: 'Bovenal is het be
langrijk dat wij als gemeenschap onze verbondenheid met de armen en 
kleinen en onze betrokkenheid op hen weer levend maken en onze 
eenheid met hen in hetzelfde lichaam en dezelfde geest daadwerkelijker 
maken. Dit vraagt dat wij ons ontdoen van onze voorrechten, denkpa
tronen, ideologieën, en materiële bezittingen en dat wij breken met 
profijtelijke maatschappelijke banden, zoals het evangelie ons 
vraagt'.289 

Misschien dat jonge mensen met zo'n programma het werk van de oude 
Capucijnen willen voortzetten en voltooien. De hierboven schetsmatige 
belichting van activiteiten van Capucijnen moge als illustratie dienen 
van de hoofdtendens die in deze studie besloten ligt. 
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Bijlagen 

Bijlage I 

Aan de WelEerw. Heeren Geestelijke Adviseurs van R.K. Werklieden-
vereenigingen in Ons Aartsbisdom. 

Gelijk U waarschijnlijk bekend is, hebben Wij met verschillende Wel-
Eerw.Heeren Geestelijke Adviseurs van R.K. Werkliedenvereenigingen 
in Ons Aartsbisdom, door Ons daartoe bijeengeroepen, den 13 e n Ok
tober j.l. eene vergadering gehouden. Naar aanleiding van hetgeen op 
die vergadering is besproken, meenen Wij het volgende ter Uwer kennis 
te moeten brengen. 
lo. Jaarlijks in de laatste dagen van December zult gij van den Bonds
adviseur een vragenlijst ontvangen, welke gij uiterlijk op 1 Februari 
met uw antwoorden ingevuld aan Zijn Eerw. terug moet zenden. 
2o. Van groot nut kunnen de Sociale cursussen zijn, die op meerdere 
plaatsen met veel toewijding gegeven worden. Zullen zij echter de 
vruchten afwerpen, welke men er van hoopt, dan moet daarop steeds de 
eerste plaats worden ingeruimd aan het godsdienstonderwijs. 
Om het geven dezer cursussen te vergemakkelijken, zal voortaan ieder 
jaar vóór Hemelvaartsdag aan de Adviseurs een leiddraad worden toe
gezonden, bestaande uit een opgave van te behandelen Onderwerpen, 
waaruit gekozen, en van bronnen, waaruit daarbij geput kan worden. Te 
dien einde zal in de Sub lo. bedoelde vragenlijst opgave worden ge
vraagd van onderwerpen, die iedere Adviseur wenselijk oordeelt gedu
rende den volgenden winter te bespreken. 
Deze opgaven der Adviseurs zullen van dienst zijn bij het opstellen van 
bovengenoemde leiddraad. 
Mocht een Adviseur, om welke reden dan ook, verhinderd zijn den 
cursus te geven, zo gelieve hij Ons tijdig daarvan in kennis te stellen, en 
daarbij aan te geven, hoe naar zijn meening het best op andere wijze (d.i. 
door een anderen priester) in de leiding van den cursus kan worden 
voorzien. Onder de redenen hier bedoeld komen op de eerste plaats in 
aanmerking de bezigheden aan de zielzorg verbonden, welke ook voor 
den Adviseur steeds als voornaamste plicht moeten gelden. 
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Зо. In herinnering wordt gebracht, dat de R.K. Spoorwegmannen in een 
R.K. Werklieden-xereeniging georganiseerd moeten zijn, om lid te zijn 
van het R.K.Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel. 
4o. Bij het aangaan eener actie moeten vakmannen, die vereenigd zijn in 
een R.K. Vaksecretariaat, daarvan in kennis stellen èn het Secreta-
riaatsbestuur ter inwinning van advies over het al of niet gewettigde der 
actie, èn het Dagelijks Bestuur van den Bond van R.K. Werkliedenver-
eenigingen in het Aartsbisdom ter verkrijging van den moreelen en den 
financiëlen steun van den Bond. 
5o. Volgens de instructies (6) dienaangaande door den Heiligen Stoel 
gegeven, is het aan priesters vooral streng verboden, om zonder verlof 
van hun Bisschop aan een contradictoir debat deel te nemen. 
60. Zeer ernstig moeten wij waarschuwen tegen het stichten van eigen 
vereenigingsgebouwen, waar niet de daartoe benodigde middelen ruim 
voorhanden zijn. 
Wij doen dit hoofdzakelijk in het belang der Sociale Actie, die in 
menige Werkliedenvereeniging grootelijks belemmerd wordt door de 
financiëele lasten uit het bezit van een eigen gebouw voortkomend. 
7o. De wenschelijkheid, niet zelden noodzakelijkheid van bijzondere 
bemoeiingen met de jongens, die om hun leeftijd nog niet in een Werk
liedenvereeniging thuis behoren, zal u al wel dikwijls gebleken zijn. 
In hoeverre voor de jongeren onder hen in die behoefte voorzien kan 
worden door een patronaat, moet aan het oordeel van den parochiepas
toor worden overgelaten. Doch ook de ouderen zal men goed doen zo 
mogelijk nog tot na hun 18dejaar afzonderlijk bijeen te houden. Het doel 
daarvan moet wezen, hen op de eerste plaats door godsdienstonderwijs, 
vervolgens door cursussen over Sociale en economische onderwerpen en, 
in zover zulks gevonden kan worden, door deelneming aan gilden en 
fondsen tot degelijke christenen en nuttige leden der Werkliedenveree
niging te vormen. 

80. In het algemeen achten Wij het nodig, dat de Adviseurs zich ont
houden van bevordering der coöperatie, met name de verbruikscoöperatie. 
Indien plaatselijke omstandigheden somtijds een andere houding 
raadzaam schijnen te maken, verlangen Wij dienaangaande uitvoerig te 
worden ingelicht, om zoo nodig nadere instructies te kunnen geven. 

Utrecht 18 nov.1903 — De Aartsbisschop van Utrecht 
H. v.d. Wetering. 

Uif Collectio epistularum pastorahum. decretorum aliorumque documentorum quae pro 
regimine archiediocesis Ultrajeclensis publícala fuerunl 1895-1913. 
Archief Aartsbisdom Utrecht 
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Bijlage II 

ZeerEerwaarde Heer! 

U Eerw. gelieve ter kennis van Uwe Vereeniging te brengen de volgende 
besluiten van het gezamenlijk Episcopaat: 
1. Het is en blijft de ernstige en uitdrukkelijke wensch der Hoogwaar
dige Bisschoppen, dat de hun onderhoorige Katholieken zich vereeni
gen en vereenigd blijven in Katholieke organisatiën. Deze moeten — het 
spreekt vanzelf — niet slechts vereenigingen van Katholieken, maar in
derdaad Katholieke Vereenigingen zijn, waarin de Katholieke beginse
len tot hun volle recht komen. Wat ook het naaste doel dier vereeni
gingen moge zijn, het voornaamste en hoogste doel, zoowel van de 
vereeniging als van den enkelen mensch, is de dienst van God. 
2. Aan de aldus ingerichte vereenigingen staan de Hoogwaardige Bis
schoppen toe, zich, voor zooverre dit noodig of wenschelijk is, aaneen te 
sluiten in bonden (men vermijde voortaan, om de gelijkvormigheid, den 
naam van Secretariaten), die hunne werkzaamheden uitstrekken over 
het geheele land. De algemeene Statuten dier vakbonden zullen de 
goedkeuring behoeven alleen van den Bisschop in wiens Diocees die 
algemeene vakbond zijn zetel heeft gevestigd, terwijl ook de algemeene 
Adviseur door dien Hoogw. Bisschop zal worden benoemd. 
3. De taak van dien algemeenen Adviseur, evenals van alle plaatselijke 
Adviseurs, kan niet zijn technische adviezen te geven over vakaangele-
genheden, noch eenige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het 
financieel beheer; zij is door zijn priesterlijk karakter vanzelf aangewe
zen: hij heeft nl. te waken, dat geen besluiten genomen worden in strijd 
met den godsdienst en de zedenleer, te zorgen voor de godsdienstige en 
zedelijke belangen der vereenigingen en harer leden, en den vrede-
zoowel onder de leden onderling als met andere vereenigingen en stan
den te bevorderen. 
4. Bij het Doorluchtig Episcopaat bestaat geen bezwaar, dat de Ka
tholieke vakbonden een Bureau stichten, zooals ten vorige jare is voor
gesteld, en worden mitsdien de toen ontworpen statuten van dat Bu
reau, zooals zij aan de Hoogwaardige Bisschoppen zijn voorgelegd, 
goedgekeurd. 

Utrecht, 23 juni 1909. tH. VAN DE WETERING. 
fP. LEUTEN. 
tW. VAN DE VEN. 

Aan de Eerw. Geest. Adviseurs jJ- H · DREHMANNS. 
der Katholieke Vereenigingen. fA. J. CALLIER. 
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Bijlage III 

BISSCHOPPELIJK COMMUNIQUE VAN 26 SEPTEMBER 1916 

Naar aanleiding van de door de 5 Diocesane Adviseurs der R.K.Werk-
lieden-verenigingen ingediende rapporten werd vastgesteld de taak 
van de Algemene Werkliedenverenigingen en van de Vakvereniging. 

I. De taak van de Algemene Werkliedenvereniging of standsorganisatie. 
De standsorganisatie heeft tot taak rechtstreeks of onrechtstreeks, alle 
belangen van de arbeidersstand te behartigen voor zover dit niet beter 
kan of moet worden overgelaten aan andere organisaties, waarin ver
schillende standen of groepen uit verschillende standen verenigd zijn en 
welke daarom geen zuivere arbeidersorganisaties, maar kerkelijke of 
staatsburgerlijke, parochiële of gemeentelijke organisaties zijn. Tot deze 
taak zelf der standsorganisatie behoort zeer zeker ook de tijdige op
richting van nodig blijkende speciale organisaties, waartoe in deze da
gen op een der eerste plaatsen de vakorganisatie gerekend moet worden. 
Tot deze belangen van de arbeidersstand zijn terug te brengen: 
1. Het godsdienstig en zedelijk welzijn van de werkman. 
Derhalve dient van de werkliedenvereniging een stuwkracht uit te gaan 
om de werklieden tot een inniger godsdienstig leven op te wekken, en tot 
hoger zedelijk peil voortdurend op te voeren: negatief, door de oorza
ken en de aanleiding van verzwakking in het geloof en de ontaarding 
van zeden mede te helpen bestrijden en wegnemen; positief door aan te 
sporen tot veelvuldig gebruik van de genademiddelen der H.Kerk (ook 
algemene H. Communie), tot deelneming aan zuiver godsdienstige oe
feningen en verenigingen (triduüm, gesloten retraite, H. Familie, Derde 
Orde), door op te richten: verschillende cursussen voor godsdienstige en 
zedelijke ontwikkeling in zoverre zulks nuttig of noodzakelijk blijkt om 
een tekort aan te vullen, of de werklieden weerbaar te maken tegen 
mogelijke aanvallen; door tegenover de socialistische leer van de klas
senstrijd aan te kweken een diepgevoeld rechtvaardigheidsbegrip, we
derzijdse waardering van patroon en ondergeschikte, eerbiediging van 
de door God gewilde orde, n.l. van onderscheid van stand en bezit, 
wederkerige liefde. 
2. Het stoffelijk welzijn van de werkman. 
Niet zijn loon, want dit behoort tot het stoffelijk belang, te behartigen 
door zijn betrokken vakvereniging; niet ene verzekering tegen mogelij
ke ongevallen bij uitoefening van zijn vak of beroep; maar juist de 
andere stoffelijke belangen, als ene goede aanwending van zijn ver
diend loon, om een goed huisgezin te vormen, dus een goed, goedkoop 
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en gezond huis (bouwverenigingen), goede, goedkope en gezonde voe
ding (verbruikscoöperaties, huishoudscholen voor toekomstige huis
vrouwen), geen verkwisting, geen overdreven weelde in kleding, in 
huishouding, vooral in ontspanning; (spaarkassen, verenigingslokalen, 
algemene verzekeringen, ziekenfondsen, brandassurantie, levensverze
keringen, etc.) bestrijding van tuberculose. 
De nodige ontwikkeling om de kennis van het ware stoffelijke belang de 
werkman bij te brengen (bibliotheken, ontwikkelingsavonden, sociale 
cursussen, drankbestrijding, volkszang, geoorloofde ontspanning enz.) 
3. In zoverre de verenigingen zelf haar doel niet of niet voldoende 
bereiken kunnen, dienen daarvoor door haar bijzondere personen of 
instellingen in het leven te worden geroepen (Secretaris van de arbeid 
en Arbeidsbureau) ofwel moet bij de werkgever op wettelijke regeling 
worden aangedrongen. 
Wat de sociale wetgeving betreft, dient voor een goede sociale wetge
ving en de nodige voorlichting daarbij, de Federatie en niet het R.K. 
Vakbureau de gegevens te verzamelen, de inlichtingen te verstrekken, 
wijzigingen voor te stellen, behalve bij die wetten, die meer een bepaald 
vak of beroep aangaan. 

II. Taak van de Vakorganisatie. 
De taak der vakorganisatie beperkt zich uit den aard der zaak tot het 
behartigen van die speciale belangen, het bestrijden en weren van die 
speciale gevaren, welke aan de verschillende vakken en bedrijven eigen 
zijn en welke tenslotte liggen op die terreinen, waar de macht en de 
belangen der werkgevers en de rechten en belangen der werknemers 
elkander ontmoeten; of waar in een of ander speciaal vak, de belangen 
van de arbeiders van dat vak, b.v. de vakkennis zo speciale zorgen eisen, 
dat de standsorganisatie der arbeiders of andere reeds bestaande orga
nisaties daarvoor niet naar behoren kunnen waken. Het is uitsluitend op 
deze terreinen, dat de vakorganisatie zorg moet dragen voor de gods
dienstige, zedelijke, sanitaire en zuiver stoffelijke belangen der vakge
noten. Op deze terreinen mag zij, wanneer zij daartoe de nodige macht 
bezit, zo ver gaan, als de rechtvaardigheid en billijkheid tegenover 
werkgevers en de naastenliefde tegenover de middenstand dit gedogen. 
Maar buiten deze terreinen strekt hare werkkring zich niet uit. 
De vakorganisatie heeft dus te zorgen: 
1. Voor goede vakmensen en moet derhalve, in zoverre mogelijk, geven 
of bevorderen en steunen, het onderwijs voor het verkrijgen van de 
nodige vakkennis en daardoor bekwame vaklieden (vakdiploma's, le
kenscholen, en ambachtsscholen, gezellen etc). 
2. Tegenover de socialistische leer van klassenstrijd, in de vakvereni
ging-en aan te kweken, een diepgevoeld rechtvaardigheidsbegrip, we-
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derzijdse waardering van patroon en ondergeschikte, eerbiediging van 
de door God gewilde orde, n.l. van onderscheid van stand en van bezit, 
wederkerige liefde. 
3. Voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden in ieder vak, vooral door het 
afsluiten van arbeidscontracten, liefst collectieve arbeidscontracten 
(loon, arbeidsduur, leerlingstelsel, godsdienstige toestanden, Zondags
rust of althans zoveel mogelijke beperking van arbeid op Zon- en 
feestdagen; zedelijke toestanden; arbeid van personen van verschillend 
geslacht, maatregelen tegen onzedelijkheid, etc; maatregelen voor de 
gezondheid.) 
4. Voor het voorkomen van werkstakingen en in zoverre zij invloed 
kunnen uitoefenen op de patroons, ook voor het voorkomen van uit
sluitingen, door alle geschillen te laten onderwerpen aan een scheids-
gerecht; voor nodige verzekering tegen ongevallen, van mogelijke 
werkstakingen en uitsluitingen; voor nodige verzekering tegen be
drijfsongevallen, bedrijfsziekten en werkloosheid. 
5. Voor krachtige medewerking aan de sociale wetgeving, meer bij
zonder de verschillende vakken betreffende, niet de algemene sociale 
wetten. 

III. In verband met bovengenoemde omschrijving van de taak van 
standsorganisatie en vakorganisatie wordt de volgende adviseursrege
ling vastgesteld: 
De Geestelijk Adviseur der Diocesane Werkliedenvereniging in het 
Bisdom waar het R.K. Vakbureau is gevestigd, zal dezelfde persoon zijn 
als de Geestelijk Adviseur van het R.K. Vakbureau. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Doorl. Nederlands Epis
copaat, te Haarlem den 26 september 1916. 

De voorzitter der vergadering. 
De Aartsbisschop van Utrecht. 
H. v.d. Wetering. 
Utrecht, 31 oktober 1916. 

Uit: Analecta Roermond 25 nov. 1916. 
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Bijlage IV 

Schrijven van het Nederlands Episcopaat 
aan de Nationale Besturen van Katholieke Organisaties in Nederland 
betreffende de taak van de Geestelijk Adviseur. 

7.eer Geachte Besturen, 
De bepaling over een door het Episcopaat te benoemen Geestelijk 
Adviseur, welke in de Statuten van de katholieke organisaties op sociaal 
en cultureel terrein voorkomt, is de laatste tijd een onderwerp van dis
cussie geweest in sommige kringen van besturen, die nieuwe statuten 
moesten ontwerpen of de bestaande wilden wijzigen. Wel was men 
overtuigd van de wenselijkheid een priester op enigerlei wijze te ver
binden met de katholieke organisaties, zeker voor wat betreft hare 
nationale en diocesane geledingen. Maar meningsverschil was er over 
de functie van de "geestelijke adviseur" in de katholieke organisatie en 
over de omschrijving van zijn taak in de statuten. De Nederlandse 
Bisschoppen hebben hierin aanleiding gevonden hun mening over deze 
aangelegenheid in dit schrijven aan U kenbaar te maken. Van die 
gelegenheid maken zij tevens gebruik om U enige suggesties te doen, 
waardoor de in de statuten van Uw organisaties gebruikelijke bepalin
gen over de geestelijke adviseur beter kunnen worden aangepast aan de 
ontwikkeling in de verhoudingen tussen priesters en gelovigen in de 
katholieke kerk. 
De functie van de geestelijke adviseur is dikwijls te negatief gezien. In 
de statuten wordt zijn taak omschreven als een waken tegen het nemen 
van besluiten, die naar zijn mening met geloof en zeden in strijd zijn en 
waartegen hij dan ook een veto kan uitspreken, waarna aan het bestuur 
weer beroep openstaat op de bisschop van het diocees. 
Indien echter de functie en de taak van de geestelijke adviseur uitslui
tend of in hoofdzaak aldus worden gezien en omschreven, dan zou deze 
figuur heden ten dage zonder veel bezwaar uit de bestuursorganen der 
katholieke organisaties kunnen verdwijnen. Want zelden is het voorge
komen dat een geestelijke adviseur gemeend heeft van zijn statutair 
vastgelegde volmachten gebruik te moeten maken. De ervaring heeft 
wel uitgewezen, dat de besturen van onze katholieke organisaties ook 
zelf tot oordelen in staat zijn en geen besluiten wensen te nemen, zolang 
de strijdigheid met geloof en zeden nog een onderwerp van discussie of 
van twijfel is. Er komt nog bij, dat bij een te negatieve opvatting van de 
functie en de taak van de geestelijke adviseur, deze laatste al heel weinig 
zin meer heeft in een parochiële of plaatselijke en regionale vereniging 
— nog afgezien van de vraag of er bij het vaak grote aantal katholieke 
verenigingen in een parochie of gemeente en gegeven de reeds drukke 
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bezetting van de geestelijkheid met godsdienstige en kerkelijke taken, 
wel altijd priesters aanwezig zijn, die de tijd en de geschiktheid hebben 
om als geestelijk adviseur in meerdere organisaties op te treden. 
In werkelijkheid echter is de taak van de geestelijke adviseur in de 
katholieke organisaties niet negatief, maar positief; en gelukkig is die 
taak in vele gevallen ook als zodanig opgevat en in praktijk gebracht, 
ondanks de negatieve formulering ervan in de statuten. De functie 
immers van de geestelijke adviseur hangt ten nauwste samen met de 
doelstelling van de katholieke organisaties zelf. Deze hebben niet alleen 
de in zich profane taak een bijdrage te leveren aan de opbouw van de 
samenleving. Als katholieke organisaties willen zij bij die opbouw en in 
die samenleving ook christelijke idealen en katholieke waarden reali
seren. Het zijn de organisaties zelf en haar eigen bestuursorganen, die 
daartoe geroepen zijn. Maar de geestelijke adviseur treedt daarbij op 
om als vertegenwoordiger van de Bisschop dat werk te begeleiden, te 
stuwen en mee te helpen aan de verwezenlijking ervan. Aldus gezien 
fungeert hij als contact-persoon met de Bisschop of de Bisschoppen, als 
rechterhand van het bestuur in zaken die het katholiek karakter van de 
organisatie raken, als bevorderaar van het gesprek tussen de kerk en de 
wereld, dat voor een groot deel in en door de katholieke organisaties op 
profaan terrein tot stand komt. 

De feitelijke omvang van de taak van de geestelijke adviseur kan in de 
onderscheiden organisaties weliswaar verschillend liggen, mede in ver
band met het feit dat de bijdrage van het geestelijk ambt in de verwe
zenlijking van de doeleinden der verschillende katholieke organisaties 
kleiner of groter kan zijn. Zo verschilt in dit opzicht een bezinningsor-
ganisatie van een vakbond en een onderwijzersorganisatie van een 
sportbeweging. Maar al kunnen de omvang en de modaliteiten van de te 
vervullen taak verschillen, de functie zelf is wezenlijk dezelfde in alle 
katholieke organisaties: zij is de belichaming van de bijdrage, die het 
geestelijk ambt geeft en moet geven aan de katholieke organisatie in 
haar werkzaamheden op sociaal-economisch gebied en op het terrein 
van de christelijke vorming, voor zover dit tot de taak der organisatie 
behoort. 
Op grond van de bovenstaande overwegingen achten de Nederlandse 
Bisschoppen het dan ook wenselijk, dat in de statuten van de nationale 
en diocesane katholieke organisaties een bepaling blijft opgenomen, 
welke aldus zou kunnen luiden: 
"Het bestuur wordt terzijde gestaan door een geestelijke die door het 
Hoogwaardig Episcopaat in overleg met het bestuur wordt benoemd en 
ontslagen. Zijn taak is het de contacten en de samenwerkingsvormen 
met de kerkelijke hiërarchie te onderhouden en te bevorderen, en aan 
de verwezenlijking van de eigen doeleinden der organisatie de mede-
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werking vanwege het geestelijk ambt te verlenen". 
Voor wat betreft de organisaties van plaatselijk en regionaal karakter 
zijn de Bisschoppen van mening, dat ook daar een geestelijk adviseur 
gewenst is om in deze kleinere verbanden de positieve taak te vervullen, 
welke wij hierboven hebben uiteengezet. Dit behoeft echter niet mee te 
brengen, dat iedere plaatselijke vakafdelmg een geestelijk adviseur 
heeft, noch ook dat voor elk orgamsatieverband, hetwelk op het alge
meen maatschappelijk en vormingswerk is gericht, telkens een afzon
derlijke geestelijke tot adviseur moet worden benoemd. Hier dient 
plaats te zijn voor enige vrijheid en voor overleg tussen de betrokken 
organisaties en de plaatselijke geestelijkheid over het aantal van de te 
benoemen geestelijke adviseurs en hun onderlinge taakverdeling. De 
benoeming zelf kan door de plaatselijke geestelijkheid (Pastoor van de 
Parochie of Deken van het district) geschieden, zij het steeds in overleg 
met het bestuur of de besturen der betrokken organisatie voor wat 
betreft de keuze van de persoon of de personen. De formule, die des
gewenst in de statuten der organisatie kan worden opgenomen, zou dan 
kunnen luiden: 
"Het bestuur wordt terzijde gestaan door een geestelijke, die door de 
Pastoor der Parochie of de Deken van het distnkt m overleg met het 
bestuur wordt benoemd en ontslagen. 
Zijn taak is het de samenwerking tussen de organisatie en de plaatselijke 
geestelijkheid te bevorderen, en aan de verwezenlijking van de eigen 
doeleinden der organisatie de medewerking vanwege het geestelijk 
ambt te verlenen". 
Tenslotte merken de Nederlandse Bisschoppen nog op, dat in sommige 
kringen wel eens bezwaren worden geuit tegen de benaming van 
"geestelijk adviseur". Deze bezwaren komen naar ons oordeel voor een 
groot deel uit een te negatieve of te eenzijdige opvatting van de functie 
van de geestelijk adviseur. Wij vertrouwen dan ook dat deze bezwaren 
mede als gevolg van de boven gegeven uiteenzettingen geleidelijk zullen 
verdwijnen. 

De Nederlandse Bisschoppen voegen hieraan gaarne toe hun hoge 
waardering voor het vele en vruchtbare werk, dat de katholieke orga
nisaties op velerlei terreinen tot stand hebben gebracht en nog dagelijks 
tot stand brengen. Met dit schrijven over de "geestelijke adviseur" in 
uwe verenigingen hebben wij onzerzijds slechts een bijdrage willen 
leveren voor de vruchtbare voortzetting van dat werk in een blijvende 
samenwerking tussen alle leden van de ene Kerk. 

Utrecht, 24 maart, 1964 
DE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND 

Uit Analecta van hel Aartsbisdom Utrecht 37 (1964), ρ 125-128 
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Bijlage V 

Schrijven van de rooms-katholieke bisschoppen over de goedkeurings
procedure van statuten van organisaties en instellingen van katholieken 
in Nederland. 

1. Inleiding en motivering 
Volgens de bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht van 
1924 worden de statuten van katholieke organisaties en instellingen op 
de verschillende terreinen van het maatschappelijk leven zowel bij de 
eerste totstandkoming als bij latere wijziging ervan aan de goedkeuring 
vanwege de bisschoppen onderworpen. Deze bepalingen beantwoorden 
niet langer aan de huidige inzichten in de verhouding tussen Kerk en 
wereld, tussen Bisschoppen en gelovigen, terwijl die praktijk ons Col
lege noopt over tal van organisatorische en technische aangelegenheden 
te oordelen, waarvoor de bestuursorganen der betrokken organisaties 
zelfde aangewezen instanties zijn. 
Uiteraard hebben de katholieken het recht op wereldlijk terrein zowel 
algemene als confessionele organisaties en instellingen op te richten en 
te besturen zoals zij zelf in de naar tijd en plaats wisselende omstan
digheden het meeste gewenst achten (Vgl. Decreet van Vaticanum II 
over het Lekenapostolaat, no. 19). Zij behoeven daartoe geen toestem
ming van de bisschoppen te hebben, al houden deze laatste ook de 
bevoegdheid, bezwaar te maken tegen bepaalde aktiviteiten of een 
mogelijk misbruiken van de term katholiek in de benaming (Vgl. De
creet over het Lekenapostolaat, no. 24.) 
Indien evenwel katholieke organisaties en instellingen zelf een bis
schoppelijke goedkeuring op prijs stellen op grond van het feit dat zij 
haar op het menselijk welzijn gerichte aktiviteiten mede ontwikkelen 
onder de inspiratie van een christelijke, op evangelische waarden ge
baseerde levensvisie en zij zich daarbij openstellen voor een pastorale 
begeleiding in de een of andere vorm vanwege de Kerk, dan zijn de 
bisschoppen uiteraard bereid die goedkeuring te verlenen. Zij willen 
daardoor tot uitdrukking brengen, dat de Kerk in haar ambtsdragers 
zich betrokken weet bij en haar medewerking en inspiratie wil geven 
aan de vervulling van de opdracht, die de christenen hebben voor het 
welzijn van de mensen en de samenleving. 
Daartoe is echter de goedkeuring van de statuten, zoals deze tot nu toe 
gebruikelijk was, niet vereist. Het is voldoende dat de bisschoppen 
kunnen kennis nemen van de statuten met name voor wat betreft de 
statutaire bepalingen, die betrekking hebben op het zojuist omschreven 
katholieke karakter. Want daaromtrent moeten zij zich als geestelijke 
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ambtsdragers een oordeel vormen alvorens hun goedkeuring aan een 
bepaalde organisatie of instelling te geven. 

2. Richtlijnen voor de toekomst 
Geleid door bovenstaande overwegingen delen wij U voor de toekomst 
de volgende richtlijnen mede: 
a. Nieuwe organisaties en instellingen van katholieken op wereldlijk 
terrein kunnen zonder toestemming van de bisschoppen en zonder 
bisschoppelijke goedkeuring van hun statuten vrijelijk worden opge
richt. 
Indien deze organisaties en instellingen zelf een goedkeuring vanwege 
de bisschoppen wensen, т.п. om het praedikaat 'katholiek' te kunnen 
voeren (vgl. Decreet over het Lekenapostolaat no. 24), zijn wij gaame 
bereid deze te verlenen, als uit de ons toegezonden statuten het katho
liek karakter ervan en de betrokkenheid der Kerk bij de aktiviteiten der 
organisatie duidelijk blijken. 
Voor wat betreft de pastorale begeleiding door kerkelijke ambtsdragers, 
kunnen de besturen der organisaties en instellingen zelf kiezen welke 
vorm het beste past bij haar doelstelling en werkzaamheden. Naast de 
benoeming van een geestelijk adviseur in overleg tussen de bisschoppen 
en het bestuur zoals uiteengezet in onze circulaire van 24 maart 1964, is 
het ook mogelijk een geestelijke in het bestuur zelf op te nemen, of in 
voorkomende gevallen het advies in te winnen van daartoe gekwalifi
ceerde personen, zoals met name de geestelijke adviseur van de centra
le, regionale of locale organisaties. Het komt er slechts op aan, dat de 
Kerk door haar ambtsdragers op positieve wijze medewerking en in
spiratie aan het werk van deze organisaties en instellingen kan blijven 
geven. Van tijd, plaats en omstandigheden zal het afhangen, op welke 
wijze en met welke middelen deze ambtsdragers hun taak op dit terrein 
kunnen vervullen. 
b. Ten aanzien van de reeds bestaande organisaties blijft de vroeger 
verleende bisschoppelijke goedkeurig uiteraard van kracht. Voor het 
overige zijn de bovenstaande richtlijnen ook op de bestaande organi
saties en instellingen van toepassing. 
Om die richtlijnen in de toekomst te kunnen doorvoeren zullen bij 
gelegenheid van een statutenwijziging enkele bepalingen moeten wor
den herzien, zoals o.a. de artikelen over de vereiste bisschoppelijke 
goedkeurig van statuten-wijzigingen of ook van besluiten tot opheffing 
of likwidatie der vereniging. Daar de koninklijke goedkeurig op deze 
statutenwijzigingen op grond van de bestaande statuten niet kan wor
den verkregen zonder voorafgaande bisschoppelijke goedkeuring, zijn 
wij vanzelfsprekend bereid die goedkeurig om de aangegeven formeel 
juridische redenen nog een laatste maal in de tot nog toe gebruikelijke 
vorm te verlenen. 
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3. Slotopmerking 
Ter vermijding van ieder misverstand willen wij er uitdrukkelijk op 
wijzen, dat dit schrijven uitsluitend een wijziging wil aanbrengen in de 
niet meer aangepaste procedure van bisschoppelijke goedkeuring van 
statuten en statuten-wijzigingenvan katholieke organisaties op wereld
lijk terrein. 
Het is geenszins de bedoeling van de Bisschoppen hierdoor de in gang 
zijnde discussies over de confessionele organisatievorm op de verschil
lende terreinen van het maatschappelijk leven in de een of andere 
richting te beïnvloeden. 
Utrecht, 9 dec. 1969. 

De Bisschoppen van Nederland 

Uil. Archief van de Kerken/252 jaargang nummer 4/23 januari 1970 
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Bijlage VI 

Beste bisschoppen, 

In maart van dit jaar zijn wij met ruim 30 vrouwen en mannen uit de 
arbeiderswereld een dag bij elkaar geweest. Mensen die ondanks bittere 
ervaring nog altijd geloven in de bevrijdende kracht van Jezus en zijn 
beweging. Onze grote vraag was: verwachten wij nog iets goeds van de 
bestaande kerk? En wat dan? 

Wij hebben mooie woorden gelezen in uw brief over de arbeid en in de 
brief van de kardinaal over mensen in de wao. Wij hebben gelezen hoe u 
met de vakbonden wil waken tegen een voortgaande afbraak van de 
verzorgingsstaat. Maar woorden zijn woorden. Aan de vruchten zal je ze 
kennen, zei Jezus. Daden zagen wij zelden. Een enkele bisschop die 
samen met bedrijfspastores een scherp protest liet horen bij dreigende 
bedrijfssluitingen, waarbij over mensen, die het bedrijf groot hadden 
gemaakt, werd heengewalst. 

Maar hoe dikwijls, vroeger en nu, hebben wij bij ongelijke strijd die ons 
arbeiders werd opgedrongen, de kerk aan onze kant gezien0 Velen van 
ons zijn meermalen bij stakingen betrokken geweest. Dat is met onze 
kerkelijke achtergrond van niet strijden geen partij kiezen, heel moeilijk 
geweest. Maar daarbij stonden wij ook bijna altijd eenzaam in die strijd. 
De kerken, u ook, hielden zich zogenaamd onpartijdig en dat betekende 
feitelijk partijdigheid tegen ons. 

Wij geloven in het Evangelie en verstaan dat als een oproep om te 
strijden tegen onrechtvaardigheid. Dat is onze kerk en die laten wij ons 
niet afpakken. Wij willen de oproep van het Evangelie waarmaken. De 
roep om een rechtvaardige samenleving moet weer klinken. God is niet 
onpartijdig. Hij kiest voor de slaaf in Egypte en voor de slaaf altijd en 
overal. 
Wij vragen u niet dat u de rol gaat overnemen van vakbondsleiders. Wij 
vragen u wel om naast de argeloosheid van de duiven ook de arglistig
heid te kweken van de slangen. Dat u het kwaad kwaad noemt en het 
goede goed. Dat u het economische systeem van de-een-zijn-dood-de-
ander-zijn-brood veroordeelt. Het kapitalistisch systeem is zo'n sy
steem. Ondernemers kunnen aardige en goedwillende mensen zijn. Het 
systeem dat zij wel moeten handhaven blijft gebaseerd op onrecht en 
uitbuiting van de zwakken. 
Aan welke kant staat u? Al merken wij alleen maar veel duidelijker dat u 
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bij ons wilt zijn en ons wilt proberen te begrijpen Hoe kan het dat bij de 
ramp van RSV en in het RDM-dorp Heiplaat geen moment een bis
schop gewoon erbij is geweest Al was het maar om bescheiden naar ons 
te luisteren? Zo zijn er meer voorbeelden 

Er zijn niet veel bewust gelovige arbeiders meer in dit land die naar de 
kerk gaan En degenen die er er zijn hebben het moeilijk met hun kerk 
en hun bisschoppen Maar al zijn we met weinig, dat zegt niets Volgens 
het evangelie juist het tegendeel We zullen doorgaan en u zult nog wel 
meer van ons horen. Wakker geworden door de steeds hardere tegen
stellingen in onze maatschappij zijn trouwens steeds meer pastores en 
gelovigen uit de middengroepen de bondgenoot geworden van de ge-
kleineerden in de samenleving Dat geeft hoop en gelovige moed Maar 
wat zou het goed zijn als u gestimuleerd door het resultaat van de hierbij 
gepresenteerde handtekenmgenaktie, overduidelijk zou scharen aan de 
kant van de maatschappelijk ontrechten 
Hier staan wij als kerk en het ligt aan u of u onze leiders bent. We 
hennneren u aan het woord van kardinaal Alfnnk tijdens de synode 
van 1970 in Rome De geloofsbeweging aan de basis gaat door, met de 
bisschoppen of ondanks de bisschoppen Wij hopen op het eerste Nog 
steeds. 

Tenslotte dringen wij er bij u sterk op aan om. 
1. landelijk een zondag aan de arbeid (rond 1 mei) te wijden 
2. u duidelijk uit te spreken over de in onze Oproep genoemde rege-
nngsplannen 
13/14 juni 1983 de Zevenbergse conferentie DISK. 

Uit Disk-bulletin llejrg nr 3 1983 

244 



Bijlage VII 

Wnordeu van 
Born. VERHOEVEN. 

STKIJD-LIED 
Voor het R. К.Werkliedenverbond. 

Moiiek V»D 
THEO SMIT-

Mi*! geestdrift 

• "Ia 

ZANGSTEM. 

1. Christen-strijders, broe-der, -
2. Ziet de ve - le dai . zend 
3. O, •wij «trij-den voor Uw 

mak -
tal . 

waar-

kcr,^ 
len, 

• de, 

' 1 . Bouwers van de maat - schap-pij, "Werkers, die nog slaapt,wordt 
2.Eeasge-zindtenstri j- -de gaanl Wie er vluchten,wie er 
3. Voor Uwkrcosten voor Uw brood ?>ч Maar ons pad voert van deez' 

' 1 . w a k . k e r , en strijdt 
2. val - len, Chris.ten -
3. aar - de, Tot het 

me - de in on - ze 
strij-ders blij - ven 
he - melsch Mor- gen -

sta ani 
roodl 

Weg den m o . k e r ; met den trof-fe l Sterk-be-wa-pend 
Lief-de is in ons schild ge - schre-ven, Maar de kracht is 
En we bre-ken met, we bou-wen, Vre- de,, recht »n 

- "̂ —' r ~ 
roept de rof- fel A l . len tot den groeten slag. Heft de 
ons ge - - ge - ven, Om voor God en hoogste goed Ril te 
nieuw ver - trou-wen Broe-ders, op ons Va -der - huis Tri - om-

va - nen hoog, heft de 
2. staan met moed, pal te 
3. pheert het kruis, tri - om -

va - nen b " " g i hrft de-
staan met moed, pal te 

pheert het kruis, tr i - om-

1. v a . nen in den dag· Heft de va-nen hoog,heft de 
2. staan met mannen - moed· Pal te staan met moed, pal te 
3. pheert het Christen - - kruis. Tri - om - pheert het kruis, tri - om 

1. va . n e n hoog, heft de 
2. staan met moed, pal te 
3. (beert het kruis, tri - om 

va i- nen in den dag· 
staan met man-nen - - moed. 

pheert het Chrie-ten - . kruis. 



Bijlage Vili 

BISDOM VAN ROTTERDAM 

Zeer/Weleerwaarde Heer, 

Ingevolge de Om toegezonden voordracht benoemen Wif U bij deze tot: 

O'eeteiljk Adviseur van de aid. Gouda der ι E.A.B. | H.K. 

Houtbewerkereoond St. Ant. van Fadua; U.K. Bou-vakarbelderabond 
St. Jpeephi Ned.Kath. Bond Detailhandelaren Aardappelen, groenten 
en fruiti K.J.a.V. ; H.K.Ver.St.Haynundud tavene tot aalmoezenier 
van de B.K.Verkenneragroep St. «illibrordua. (J gelieve van dee· 
bepnemln^t aan de dlv. be e tui en kennis te geven«--- - - — 

Terwijl Wij dit zo nuttig en noodzaltelljL werL aan uw geheel bijzondere zorgen toever

trouwen. verblijven Wij inmiddeli 

Uw dienaar in Onze Heer. 

f Vie.Gen. v .d . 

/ Bisschop van Rottenlani 

Rotterrlam. 15._9_53 т І с ^ і ^ - С 

/ 

Aan de Zeer/Welc-rwaarde Heer 

J.A.L.Cramers 

Kleiweg 24 

OOUDA 
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1 E Schillebeeckx. De christen en zijn politieke partijkeuze Definitieve versie van 
inleiding op 6 november 1971 op Kerk en Wereld te Driebergen voor de werkge
meenschappen in de PvdA Archief van de Kerken, nr 9, 29 februari 1972, ρ 
187-199 

2 Correspondenlieblad voor de geestelijke adviseurs in de Nederlandse Katholieke 
Arbeidersbeweging 
Uitgave van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging 5 Jaargangen 
(1946-1951) 
Verder in dit boek aangeduid als 'Correspondentieblad' 

3 De benamingen 'arbeidersbeweging' en 'vakbeweging' worden in het dagelijks 
spraakgebruik en ook in deze studie met duidelijk onderscheiden, tenzij uitdruk
kelijk werd gesproken van standsorganisaties Het woord 'arbeidersbeweging' heeft 
een grotere radius dan het woord 'vakbeweging' 

4 In 1960 weigerde de KAB in te gaan op de suggestie van de bisschoppen tot 
oprichting van een 'Verbond van de Arbeid', bedoeld als een overkoepelende 
organisatie waann de sociale organisaties van de diverse geledingen van werkne
mers (leidinggevend, middengroepen en uitvoerenden) zouden worden onderge
bracht 
Uitvoeriger hierover in hoofdstuk VI 

5 De gegevens over het kerkelijke optreden werden met name ontleend aan 
Richard L Camp The papal ideology of social reform 
Leiden 1969 
Gedenkboek Ontstaan en dertigjarige werkzaamheid van den diocesanenbond van 
R К Werklieden-Vereemgingen in het Aartsbisdom Utrecht 1893-1923 
Utrecht 1923 
J Jacobs Het gouden boek der К А В in Limburg 
Heerlen 1951 
KAB Verslag betrekking hebbende op de werkzaamheden gedurende de jaren 
1948-1954 
L J Kuiper Uit het rijk van de arbeid Ontstaan, groei en werk van de Katholieke 
Arbeidersbeweging in Nederland (3 din ) 
Utrecht 195 H (dl 1 en 2) en 1953 (dl 3) 
L J Rogier Katholieke Herleving Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 
1853 
's-Gravenhage 1956 
L J G Verberne De Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw 
Utrecht 1959 
WG Versluis Door eigen kracht 50 Jaren geschiedenis van de Bossche Diocesane 
BondderKAB 1903-1953 
Tilburg 1953 
Ρ Windmuller Arbeidsverhoudingen in Nederland (2 din ) 
Utrecht-Antwerpen 1970 

6 Zie hiervoor M D Chenu La 'doctrine sociale' de l'Église comme idéologie Pans 
1979, vooral hoofdstuk IV Les signes du temps Jean XXIII Le Concile (p 57-69) 
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7 Rerum Novarum, encycliek van Paus Leo XIII van 15 mei 1891 Over de toestand 
der Arbeiders Latijnse tekst en Nederlandse vertaling in opdracht van het R К 
Werkliedenverbond in Nederland. Utrecht 1939 Eveneens in de serie Ecclesia 
docens, Hilversum 1948 Beide vertalingen zijn van pater L Zeinstra O F M 

8 Mauheus 16.26 
9 Aldus door Pius XI bestempeld m 'Quadragesimo Anno' (nr 39) 

10 J van Laarhoven Handboek van de kerkgeschiedenis deel V De kerk van 
1770-1970 Nijmegen 1974 

11 J van Laarhoven a w . ρ 273 
12 'Quadragesimo Anno' Over het herstel van de maatschappelijke orde en haar 

vervolmaking volgens de wet van het Evangelie bij gelegenheid van het veertigjarig 
jubile van de uitvaardiging van de Encycliek Rerum Novarum van Leo XIII 
Encycliek van Paus Pius XI 15 mei 1931. Ecclesia docens. Hilversum Aldus kardi
naal De Jong in 7ijn toespaak tot de geestelijke adviseurs 11 aug 1947 Zie Corres
pondentieblad 2e jrg nr 5 en 6. 1947 De aanspraken van het kerkelijk gezag 
werden samengevat als behorend lot hel 'magisterium en imperium' van de kerk 

13 Over de voorkeur van Pius XI voor een ver doorgevoerd corporatisme is men het 
met eens Zelfs de redacteur van deze encycliek. O von Nell-Breumng S J . kan 
geen duidelijk uitsluitsel geven over de intentie die Pius XI had met zijn persoon
lijke ingreep in de tekst 
Zie Oswald von Nell-Breuning 50 jaar Quadragesimo Anno, in Christendemo
cratische verkenningen maandblad van het wetenschappelijk instituut voor het 
CDA no 12. 1981 

14 De School van Angers, genoemd naar het congres, dat in 1890 in die stad werd 
gehouden onder leiding van bisschop Freppel. beschouwde de sociale kwestie in 
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146 Brief van L Rooyackers aan Ρ Fidentiusdd 31-7-1962 (in persoonlijk archief) 
147 Ρ Fidenliusofm cap Wal gebeurt er met de adviseur9, in Bestuursgids, nr 8, 

1964 ρ 85 
148 F Sampers De taak en plaats van de geestelijk adviseur m het NKV en zijn 

samenstellende delen en geledingen (Persoonlijk archief) 
149 Taakanalyse van de geestelijk adviseur (red A Arnolds) (persoonlijk archief) 
150 H Fortmann Wat is er melde mens gebeurd'Over de taak van een vergelijkende 

culluurpsychologie Utrecht/Antwerpen 1959 
151 De trieste klagende manier van spreken van paus Paulus VI staat in schrille tegen

stelling met de positieve en hoopgevende uitspraken op sociaal gebied Wellicht dat 
het negatieve beeld dal Paulus VI bij velen opriep met name door zijn stellingname 
inzake huwelijk en sexualiteit. hel zicht en de waardering heeft tegengehouden voor 
de vernieuwende doorbraken op het sociale terrein 
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152 Gaudium et Spes Pastorale Constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd 
Uitg Katholiek Archief, Amersfoort 1966 

153 J Lescrauwael m sc Toelichting bij de discussienota 'De zin van het christelijk 
geloofsleven in een geseculariseerde wereld' Pastoraal Concilie van de Neder
landse Kerkprovincie Vierde plenaire vergadering Geloofsbeleving, geloofsprak
tijk en geseculariseerde wereld Tilburg 1969. ρ 100-101 
Zie in deze uitgave ook Edw Schillebeeckx Kritische beschouwingen over het 
'saeculansatie'-begnp in verband met allerlei thema's van het Pastoraal Concilie, ρ 
114-139 

154 Hé NKV' Een reisgids voor nieuwsgierige, geïnteresseerde en verontruste mensen 
Een uitgave op initiatief van de Commissie 'Geloof en Vakbeweging' van het NKV, 
ontwerptekst door L Mesman en G WenthoU, maart 1977 

155 De werknemers in de bouwnijverheid over de plaats en de taak van de vakbeweging 
in de maatschappij Onderzoek onder georganiseerde en met-georganiseerde 
werknemers in de bouwnijverheid Samengesteld voor de Federatie van Bouw
bonden NVV en NKV, Woerden aug 1975 

156 De NKV-leden over vakbondsvraagstukken Een schriftelijke enquête rond de 
onderwerpen ontzuiling in de vakbeweging, beleving van de arbeid, medezeggen
schap. bezitsvorming en onderwijs Uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste 
Sociologie te Nijmegen, mei 1968 

157 Dat ook bij de geestelijke adviseurs de relatie niet meer zo heel duidelijk was. moge 
blijken uit de opmerking van de Verbondsadviseur J Doesburg bij gelegenheid van 
een studie-conferentie over 'vakbeweging en religie' op 2 mei 1968 te Doorn Die 
uitspraak luidde letterlijk als volgt 
'Ik ben in de vakbeweging heel weinig vraagstukken tegengekomen die alleen door 
confessionele organisaties zouden kunnen en moeten worden opgelost Ik lees 
dagelijks de bijbel, maar ik heb er nooil iets gevonden over — bijvoorbeeld — de 
plaats van de commissans in de naamloze vennootschap We moeten elkaar hier nu 
eens goed begrijpen, en de zaken niet wegmoffelen achter christelijke en bijbelse 
inspiratie' 
Deze opmerking werd door meerderen als 'schokkend' ervaren De Gelderlander 
vroeg zich af wal deze verbondsadviseur dan gedurende de 18 jaar bij het NKV 
gedaan heeft Zie De Gelderlander 4-5-68 

158 Overigens hebben ook heel pragmatische factoren de doorslag gegeven bij de 
beslissing van de KAB om de nieuwe NKV-structuur te aanvaarden Financíele 
overwegingen (de uitgedoofde standsorganisatie drukte zwaar op het budget van de 
vakbonden) zijn volgens ingewijden van doorslaggevende betekenis geweest 

159 Beleidsconclusies van hel Verbondsbestuur met betrekking tot het vraagstuk van de 
confessionaliteit, 28 okt 1968 Dit document heeft het ontwerp van een nieuw 
Visieprogramma en gesprekken over een federatievorming in hoge mate gestimu
leerd 

160 De NKV-leden over vakbondsvraagstukken Zie noot 156 
161 A Arnolds De bestaansgrond van een katholieke vakbeweging Inleiding op 13 

januari 1967 Uitg NKV 
162 A Arnolds De confessionele grondslag van het NKV in discussie, februari 1969, 

Uitg NKV 
163 A Arnolds,aw, ρ 20-21 
164 Brief van het Nederlands Episcopaat Aansporing tot lidmaatschap van katholieke 

Vakorganisatie, 14 febr 1949, in Analecta voor het Aartsbisdom Utrecht, 22e jrg, 
1949. ρ 13-26 

165 Bisschoppelijk Mandement 1954, De Katholiek in het openbare leven van deze tijd, 
nr 26 

166 Synodaal schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk, 8 mei 1946 
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167 Toespraak van Kardinaal Alfrink bij gelegenheid van het gouden jubileum van de 
katholieke middenstandsbond 1965 

168 P J J Menens Installatierede van de Commissie Geloof en Vakbeweging, 5 sept 
1972 

169 Notulen van de Commissie Geloof en Vakbeweging, het tussenrapport en de 
slotrapportage in persoonlijk archief 

170 A Arnolds Wat is en wat wil het NKV nu eigenlijk''Kadercursus 1971-1972 

171 Priester-leden van de Commissie Geloof en Vakbeweging waren H W Collignon 
s j , H van Doorn o f m cap . H Hanekamp o carm . Aalm F Sampers, Aalm J 
Sterkens. G Wentholt o f m cap In de eindperiode aangevuld met J Scheffers 
o f m cap en H As o m ι 

172 Hel tussenrapport 'Verslag van de werkzaamheden' van de Commissie Geloof en 
Vakbeweging gedurende de periode september 1972 tot maart 1975 werd 5 sep
tember 1975 aan kardinaal Alfrink toegezonden 

173 He NKV' De brochure werd in 50-duizend exemplaren onder de NKV-leden 
verspreid 

174 Een Visie ter Visie Ontwerp voor een visieprogramma van het Nederlands katho
liek Vakverbond, 23 juli 1975 
VisicNKV, 2jan 1978 

175 Een Visie 1er Visie, ρ 170 en 174 
176 W Spil, in Toespraak bij gelegenheid van presentatie van het ontwerp-visiepro-

gramma, 18 juni 1975 (persoonlijk archief) 
177 L Mesman en G Wentholt. Visies op een visie De Bazuin, 24-10-1975 
178 Hel Visieprogramma sluit aan bij een inspiratietheologie Over de betekenis van het 

geloof voor het maatschappelijk handelen zegt het Visieprogramma deze niet te 
willen ontkennen 'Maar de wijze van functioneren werd anders gezien Het aksenl 
kwam minder te liggen op hel inhoudelijk-programmatische, maar meer op de 
funktic van de godsdienst als stimulans, motivatie en inspiratiebron bij de sociale 
aktiviteit', ρ 49 

179 Het Visieprogramma stelt zich open voor de inbreng van geloof en levensbe
schouwing als onmisbare elementen 'Het NKV heeft het voortdurende profetische 
en kritische getuigenis van de Kerk en van alle godsdienstige gemeenschappen en 
levensbeschouwelijke bewegingen nodig, vooral waar zij blijk geven van een 
maatschappelijke bewogenheid, onbevangen sociaal onrecht en verkeerde ver
houdingen signaleren en aan de zwakken en verdrukten een stem geven tegenover 
de machten in de samenleving', ρ 67 

180 С Verhoeven, Bericht van de identiteitscommissie De Tijd, 24 jan 1975 
181 Mgr H Ernst, Identiteit van Katholieke Vakbeweging Toespraak op hel congres 

Bouw- en Houtbond NKV, oktober 1975, zie De Steiger, no 18, 14 oktober 1975 
182 Rapport van de werkgroep inzake de punten 23 en 24 (Protocol — Geloof en 

Vakbeweging) Uitg FNV Amsterdam 1979 
183 Secretariaat Levensbeschouwing en Vakbeweging Uitgegeven door de voorlich

tingsdienst van de FNV in samenwerking met het Secretariaat Levensbeschouwing 
en Vakbeweging Herfst 1980 

184 Schrijven van de rooms-kathoheke bisschoppen over de goedkeu nngsprocedure 
van statuten van organisaties en instellingen van katholieken in Nederland, 9 
december 1969, in Archief van de Kerken, 25e jrg .no 4. ρ 86-87 

185 Vastenbrief van Nederlandse bisschoppen. 1976, nr 20 
186 Kanttekeningen van de Nederlandse bisschoppen bij 'Een Visie ter Visie', in 

Analecta Aartsbisdom Utrecht 50ejrg. 1977. ρ 409 
187 R Auwerda, Ook gouden woorden in reactie bisschoppen op NKV-visie, in De 

Volkskrant, 23 juni 1977 



188 Vakbondskrant, 1-7-1977 
189 Notulen gespreksbijeenkomsten NKV en Bisschoppen (persoonlijk archief) 
190 G Wentholt. Nieuwe bemoeienis van bisschoppen met Vakbeweging, in Het 

Binnenhof. 21 juni 1977 
191 LJ Rogier en N de Rooy In Vrijheid herboren 's-Gravenhage 1953, ρ 348 
192 MD Chenu La'doctrine sociale'de l'Église comme idéologie Pans 1979 
193 'On lui substitue une formule apparemcnt semblable en sa matérialité, mais diffé

rente dans sa signification "enseignement social de l'Évangile", qui comporte 
"enseignement" au lieu de "doctrine" et fait référence directe á l'Évangile et à son 
inspiration', a w , ρ 88 

194 'L'éloge triomphaliste du rôle de l'Église, qui "concourt directement au bien des 
prolétaires en créant et promouvant tout ce qui peut contribuer à leur soulage
ment", était une incitation a fonder des institutions confessionalles sous la tutelle de 
l'Église' a w . ρ 21 

195 'Diviser l'unité du mouvement ouvrier sous pretexte de l'évangeliser est une erreur 
sur l'Évangile luimême il s'agit non de constituer la section ouvrière d'un monde 
chrétien institué, mais de fair naître l'Eglise dans le mouvement ouvrier tel qu'il est' 
a w ρ 22 

196 aw, ρ 40 
197 'Jean XXIII. dans une lumière prophétique, inscrit la situation des pauvres, pre

miers clients de l'espérance messianique Église du témoignage en non pas Église du 
pouvoir' a w ρ 67 

198 Apostolische brief van Paus Paulus VI 'Octogésima Adveniens' bij gelegenheid van 
de tachtigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, 15 mei 1971, in Archief 
van de Kerken, Amersfoort 1971 (vert ) en A A S LXIII. no 6, ρ 401-441 

199 Interessant is de vertaling, die Chenu geeft van een passage in Octogésima Adve
niens (no 42) 'C'est avec tout son dynamisme que l'enseignement social de l'Église 
accompagne les hommes dans leur recherche'(p 81) De latijnse tekst luidt 'So-
cialis Ecclesiae doctrina, omni suopte intimo vigore, hommes m huiusmodi mqui-
sitione comitatur' De Nederlandse vertaling van Katholiek Archief zegt 'De 
dynamiek van de sociale leer van de kerk begeleidt de mensen bij hun zoeken' 

200 'Non plus "doctrine sociale" enseignée en vue d'une application a des situations 
changeantes, mais ces situations même deviennent le "heu" theologique d'un dis
cernement a mener, par la lecture des signes du temps Non plus déduction, mais 
méthode inductive', a w , ρ 80 

201 Mgr Pavan, redacteur van meerdere encyclieken, onderstreepte tijdens een zitting 
van de commissie Justina et Pax (april 1967) de continuïteit in het onderricht van 
Pius XII, Johannes XXIII en Paulus VI "Rien n'est change seulement on est passé 
de la théorie à la pratique, c'est-à-dire on ne déduit plus de principes abstraits, on 
observe la réalité dans laquelle on a découvert des capacités evangéliques" Deze 
verhulling doet Chenu uitroepen "Rien n'est change, mais tout est changé1" a w, 
ρ 80 

202 Over de theologie van Chenu, zie Τ van den Hoogen, Het theologische procede 
volgens Chenu als kritische theologie, in Tijdschrift voor theologie, 12ejrg, 1974, 
no 4 

203 'Elle est particulièrement inacceptable dans les Églises du tiers monde dans les
quelles les catégories occidentales ne répondent pas aux situations économiques et 
culturelles locales', a w, ρ 88 

204 Leonardo Boffo f m , De geest van Puebla als uitdaging aan Franciscaanse mensen 
Oorspronkelijk Spaans artikel in het Amerikaanse tijdschnjft Haversack, nr 2. dec 
1979 Vertaald in Franciscaans Leven.jrg 63, nr 2, apnl 1980 

205 Voor officiële uitgaven van Medellin zie The Church in the present-day transfor
mation of Latin America in the light of the Council, 2 din, Bogota 1970, The 
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Church at the crossroads, christians in Latin America, from Medellin to Peubla, 
1968-1978. uilg Idoc International (1978) Gedeeltelijke vertaling m Katholiek 
Archief'68. 23e jrg . no 46-47. 1968 
Het Slotdocument van de derde algemene vergadering van het Latijns-Amenkaans 
episcopaat (Puebla) Archief van de Kerken, 1979. no 24 

206 'Dit leidt tol een nieuwe stijl en definitie van geestelijkheid en hiérarchie en legt een 
nieuw terrein open voor de beleving van het religieuze charisma' Boff, a w . ρ 74 

207 Zie ook Baue meine Kirche auf Herausgegeben von Leonardo Boff und Walter 
Buhlmann Dusseldorf 1983, Erschaffe mir ein neues Volk red Arnulf Camps und 
Gerfried W Hunod. met bijdrage van L Boff, Aktualisierung der franziskanischen 
Armut. Solidarität milden Armen Mettingen 1982 Over de basisgemeenten zie L 
Boff. Die Heruntdeckung der Kirche. Basisgemeinden in Latein-Amerika. Mainz 
1982. В Leers. L Boff. U Zankanella. Kirchliche Basisgemeinden Mettingen 
1982 

208 De bekering van een bisschop Toespraken en brieven van de vermoorde Aarts
bisschop van San Salvador Mgr Oscar Arnulfo Romero Amersfoort 1981 

209 Medellin. Gerechtigheid. Katholiek Archief 23. 1968, nr 1149 
210 Zie J В Metz, Zur Theologie der Well Mainz 1968, idem, Glaube in Geschichte 

und Gesellschaft. Mainz 1977 
211 Zie E Schillebeeckx De christen en zijn politieke partijkeuze Archief van de 

Kerken, nr 9. 29 febr 1972 
Het nieuwe Godsbeeld, secularisatie en politiek Tijdschrift voor Theologie, jrg 8, 
1968 
Bevnjdingstheologieén tussen Medellin en Puebla, Rede op de 55e dies natahs van 
de katholieke universiteit te Nijmegen. 13 okt 1978 
Jezus. Hel verhaal van een levende Bloemendaal 1973, deel IV, sectie 111, hfdsl 3 
Gerechtigheid en liefde Genade en bevrijding Bloemendaal, ρ 707-722 

212 E Schillebeeckx Theologisch geloofsverstaan anno 1983 Baarn 1983 
213 A W J Houtepen Geloof en politiek, in Christen demokratische verkenningen. 

no 3, 1983.ρ 112-129 
214 Th Salemmk Knsis en Konfessie Ideologie in katholiek Nederland 1917-1933 

Dissertatie Nijmegen 1980, ρ 315-316 
215 Zie Milan Machovec Jezus voor atheïsten Baarn 1973 
216 Idem. ρ 24 
217 Christendom en Macht Doctoraalstudie projectgroep theologische faculteit Nij

megen. 1972 Over het spreken van de kerk op de Synode over het priesterschap en 
de rechtvaardigheid in de wereld 

218 L Mesman.Th SaleminkenG Wentholt Christendom en Macht Vox theologica, 
43ejrg, 1973, nr 6, ρ 296-312 Over het spreken van de kerk tijdens het LPO 

219 In het kerstnummer 1972 van de gezamenlijke Vakbondsbladen voor die gelegen
heid betiteld als 'Onkerst'. formuleerde een Nederlandse bisschop de betekenis van 
het Evangelie aldus 'Hel wezen van het Evangelie is op de allereerste plaats de 
vergiffenis van onze zonden Dat God ons vergeeft in Jezus Christus De allereerste 
consequentie voor de Christen is. dat hij vergevend in de wereld staal' Op de vraag 
hoe kritisch de kerk zich mag of moet opstellen antwoordt bisschop Simonis 'Een 
modern antwoord zou zijn, een maatschappij-kritische functie Ik zou dit antwoord 
niet graag geven Dan zou ik willen zeggen, dat is primair een evangelisch opbou
wende functie Ik benader de taak van de kerk dus veel liever positief dan negatief 
Er is een wezenlijk verschil van interpretatie de ene groep interpreteert het Evan
gelie eenzijdig maatschappij-kritisch en daarom ook Christus, en de andere partij, 
die dat element van maatschappij-kritisch zijn ook wel ziel en zeer belangrijk acht. 
maar de prioriteit legt in Jezus als brenger van vergeving Ik dacht dat du laatste 
juist was' Geen citaat kan beter de breuk illustreren tussen oude en nieuwe 
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theologie alsof de verlossing ontkoppeld kan worden van heil Hel kerstnummer 
droeg de naam 'Onkersl' niet om niets Met deze theologie blijft de kerk noodza
kelijkerwijs steken in een vrijblijvend spreken, dat de werkers in de sociale sector 
niet vermag te raken 

220 'Bisschoppen hechten vanuit hun kerkelijke zending, groot belang aan het bestaan 
van confessionele vakbondsorganisaties' Kard Willebrands Mgr Ernst voegt er 
1er geruststelling aan toe 'Er mag van de Kerk geen propaganda naar eén kant 
gemaakt worden' Uu gesprekken tussen een delegatie van de bisschoppenconfe
rentie en het Christelijk Nationaal Vakverbond, 26 oktober 1982 
Zie 1-2-1 Informatiebulletin, jrg 10, no 20, 12 november 1982 

221 Brief van de Bisschoppenconferentie van de rooms-katholieke kerkprovincie in 
Nederland, no [392/1982/adw BV42/1972, aan Federatie Nederlandse Vakbe
weging t a ν de heer W Kok te Amsterdam 

222 Zie Chenu, a w, ρ 13 
223 J Rijnvos Arbeid en sociaal-economische orde In Christen democratische ver

kenningen Maandblad van het wetenschappelijk instituut voor het CDA, nr 12, 
1981 

224 J Sperna Weiland Romeins schetsboek Baarn 1980, ρ 50 
225 Zie В Leers, L Boff, U Zankanella, Kirchlicher Basisgemeinden Mettingen 1982 
226 Onder burgerlijke theologie wordt verstaan een theologie die alles onder het pri

maat van de verzoening plaatst tegenstellingen worden bedekt met de mantel der 
liefde, men gelooft in de uiteindelijke harmonisering van alles Ρ beenhouwers 
geeft deze kenmerken 'Deze theologie bevestigt de waarde van het individu 
Moraliserend herleidt ZIJ de maatschappelijke protesten tot hebzucht van de rijken 
en tot afgunst van de armen ze benadrukt telkens het uitzicht van het aardse leven 
op het eeuwige ze verklaart dat de feitelijke maatschappelijke constellatie 'na
tuurlijk' is, overeenkomend met Gods bedoelingen en daarom onveranderlijk een 
nieuwe geest en mentaliteit wantrouwt ze en ziet ze onmiddellijk als gevaar tot 
minimalisering van de traditionele waarden' Zie Ρ beenhouwers Religieus leven 
in een naburgerlijk perspectief, in Tijdschrift voor Theologie, 22e jrg. nr 1, 1982 

227 J В Metz Glaube in Geschichte und Gesellschaft Mainz 1977 
228 Zie Ch Mooney De aanspraak van de kerk de behoedster van een universele 

natuurwet en morele wel te zijn, in Concilium, no 5 1980 
229 F X Kaufmann Wissensoziologische Ueberlegungen zu Renaissance und Nie

dergang des katholischen Naturrechtsdenken im 19 und 20 Jahrhundert In 
Naturrecht in der Kritik Red F Bockle und E W Bockenforde Mainz 1973, ρ 
126-164 

230 AM Knoll Katholische Kirche und scholastisches Naturrecht Mainz 1968 
231 Zie Th Beemer De fundering van de seksuele moraal in een door God ingestelde 

morele orde Analyse en commentaar op grond van enkele recente kerkelijke 
documenten in Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk Een bundel 
filosofische, gedragswetenschappelijke en theologische studies Nijmegen-Baarn 
1983, ρ 22 e ν 

232 Een schrale troost kan gevonden worden in de opmerking van protestantse zijde 
'Wij kinderen van de hervorming gaan prat op onze ongebondenheid aan de 
onbuigzame richtlijnen die de katholieken ontlenen aan hun opvatting van de 
"natuurwet" Maar men dient te bekennen, dat een ongenuanceerd vasthouden aan 
de bijbel evenzeer een bron van verwarring is als de katholieke theorieën over de 
natuurwet' 
Zie Reinhold Niebuhr Geloof in de politiek Bussum 1970, ρ 117 

233 Beemer, a w, ρ 36 
234 J Sperna Weiland, a w, ρ 183 
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235 Zie F Houtart en F Hambye De sociaal-politieke implicaties van Vaticanum II 
In Concilium.4ejrg, nr 6.juni 1968 

236 Chenu wijst op de hardnekkigheid van dergelijke opvattingen in de dagelijkse 
praktijk "Il les faut contrôler de près, pour ne pas absolutiser, sous des catégories de 
"droit naturel" des fonctions et de régimes contingents, par exemple le droit de 
propriété II faut avouer que cette requête capitale, énoncé clairement par Paul VI, 
est loin d'être maintenant mise en pratique, dans le champ de la morale, indivi
duelle. familiale, sociale' Chenu, a w, ρ 85 

237 F Kluber m Sacramentum mundi, dl III. ρ 219 
238 Poels in een toespraak tijdens de Sociale week te Maastricht m 1911 
239 Hij deed dn m een rede op de studiedagen NKV voor sociaal-economische redac

teuren van Nederlandse dag- en weekbladen te Doom op 7-8-9 oktober 1965 
'Beslaat er een katholieke sociale leer'*'Zijn antwoord is ontkennend In Ruim Zicht 
van 25 november 1965 no 17 ρ 4 werd in een interview nader op deze stelling 
ingegaan In het daarop volgend nummer van Ruim Zicht (9 december 1965, no 18. 
ρ 4) nam pater D Pillen o f m , verbonden aan het А С de Bruyn-instituul, het op 
voor het bestaansrecht van de katholieke sociale leer 'Katholieke sociale leer is zeer 
dynamisch' 

240 Alfred van de Weyer Inleidingslessen voor de Credo-Pugno-clubs in de bisdom
men Haarlem en Rotterdam (Pro manuscnplo) 

241 Welvaart, welzijn en geluk Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving 
Red J A Ponsioen en G M J Veldkamp. 5 din , Hilversum I960 

242 8 jaar laier ontmoeten wij deze auteur, gewikkeld m een scherpe discussie met de 
leiding van de KAB In het weekblad Rotonde had hij het bestaan de vraag te 
stellen of К AB en N W in de toekomst op een fusie zouden afgaan 'Er hangt wel 
zoiets in de lucht' meende hij te kunnen waarnemen De op handen zijnde opname 
van de standsorganisaties in de vakorganisatie taxeerde hij als een eerste stap m 
deze richting HIJ is daar enerzijds niet gerust op omdat hij met het verdwijnen van 
de diocesane bonden ook de educatieve, culturele en godsdienstige laak in het niet 
ziet verdwijnen De verontwaardiging over deze uitgesproken twijfel is groot Op de 
opmerking van ν d Weyer dat de ontwikkeling van het nieuwe theologisch denken 
over kerk en wereld, de situatie in het buitenland en recente uitspraken van 
kerkelijke leiders in de richting van eenwording stuwen, antwoordt de voorzitter 
van de KAB. J Middelhuis. in De Volkskrant 'Gezien het moderne theologische 
denken, dat evenmin onder druk van de katholieke vakbeweging staal, lijkt ons hel 
behoud van de katholieke vakbeweging bij de top van de KAB nog steeds in veilige 
handen' Het'geschrijf van ν d Weyer noemt hij doorzichtig gestook De hoofd
redactie van De Volkskrant haast zich in een redactioneel commentaar de brood
heer bij te vallen en spreekt van onzindelijk polemiseren en van misselijke ver
dachtmaking Du incident speelde zich af in 1963 Ondanks de verwarring en 
ontsteltenis die het opriep bij de KAB-leiding. een merkwaardig staaltje van pro
fetisch en helder denken' 

Zie Gaan KAB en NVV een fusie aan'' in Rotonde. 17 mei 1963. en Kwalijke 
nonsens, in De Volkskrant, 18 mei 1963 

243 Interview met dr F Holthuizen. 15-5-1981 Tot 1953 was hij als vrijgestelde belast 
met het adviseurschap van ± 30 verenigingen In 1953 werd hij opvolger van 
Cassianus Henlzen o f m als adviseur van de Werkgeversorganisatie 

244 Interview met oud-hoofdbesluurder Α Ρ G van Koningsbruggen 4-1-1979 
245 С J Kuiper Uit het rijk van de arbeid deel II. ρ 455-457 Ontstaan, groei en werk 

van de Katholieke Arbeidersbeweging in Nederland Utrecht Ι953Ί 

246 J van Laarhoven. Handboek van de Kerkgeschiedenis, deel V Nijmegen 1974 ρ 
323 

247 Mgr AJ Callier, in Leering en Leiding. 1926. lejrg.p 90 
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Curriculum Vitae 

Gerard us Josephus Maria Wentholt, geboren 1-11-15 te Amsterdam, 
trad in 1934 in bij de Orde der Minderbroeders Capucijnen en werd in 
Augustus 1941 tot priester gewijd. 
Van 1945-1970 was hij legeraalmoezenier in Indonesie en Nederland. 
Behalve publicaties in G3 en andere bladen schreef hij een pastorale 
studie 'God, bewaar me' waarin komende veranderingen in de gods
dienstige beleving werden gesignaleerd. (19592). 
Tijdens het Pastoraal Concilie was hij voorzitter van de commissie 
'Ruimte tot menswording voor de jeugd'. Verder was hij voorzitter-di
recteur van het Militair Pastoraal Centrum. 
Na een 'militaire' loopbaan van 25 jaar studeerde hij theologie aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen met 'theologie van het maat
schappelijk handelen' als studierichting. 
Daarna was hij enkele jaren theologisch medewerker van de Bouw- en 
Houtbond NKV en lid van de Commissie 'Geloof en Vakbeweging' ter 
begeleiding van het Federatie- en Fusieproces tussen NKV en NVV 
naar de FNV. 
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Stellingen 

1. De onontwarbare vervlechting van doeleinden en verantwoorde
lijkheden heeft het bestaan van een gezonde relatie tussen kerk en 
vakbeweging belemmerd. Wellicht dat eerst nu, na de deconfes
sionalisering, een heldere relatie pas mogelijk wordt. De ondertitel 
van dit boek had ook kunnen luiden: het begin van een relatie. 

2. Het einde van de historische relatie tussen r.k. kerk en katholieke 
vakbeweging is te waarderen als het resultaat van een positieve 
ontwikkeling. Trachtte in het verleden de kerk de vakbeweging 
dienstbaar te maken aan haar doelstellingen, nu staat zij voor de 
vraag hoe zich zelf dienstbaar te maken aan de vakbeweging. 

3. De standenopvatting heeft remmend gewerkt op de ontwikkeling 
van de katholieke vakbeweging. Zij vormde een belemmering voor 
de groei van onderlinge solidariteit onder katholieke werknemers 
en voor de reorganisatie van vakbonden naar bedrijfsbonden. De 
katholieke maatschappijleer was aldus een niet te onderschatten 
factor in het proces van afbraak van de katholieke vakbeweging. 

4. De geestelijk adviseur Poels is gedurende lange tijd in feite de 
belangrijkste bestuurder geweest binnen de katholieke vakbewe
ging. Paternalisme is des te effectiever naarmate het zich heftiger 
ontkent. 

5. Priesters hebben niet alleen aan de wieg gestaan van de katholieke 
arbeidersbeweging, maar ook het eerst de spade ter hand genomen 
om haar graf te delven. 

6. De pogingen om de eigen identiteit van de katholieke vakbeweging 
te formuleren op het moment dat het verlies van deze identiteit 
aanleiding was geworden nauwer aansluiting te zoeken bij andere 
vakcentrales, kan een frappant voorbeeld worden genoemd van het 
functioneren van een ideologie als een vals bewustzijn. 

7. De vraag hoe je vanuit de vakbeweging tot christendom komt, 
verdient voorrang boven de vraag hoe vanuit het christendom tot 
een vakbeweging te komen. Dit is een theologische uitspraak. 





8. Een theologische argumentatie die het evangelie onderzoekt op zij η 
sociaal-ethische inhouden en op de maatschappij veranderende 
dynamiek, verdient voorkeur boven het denken in termen van 
natuurrecht. 
(n.a.v. J. Gründel, Natuurrecht, in: Sacramentum Mundi, dl. IX, 
Hfdst. VIII, Natuurrecht en kerkelijk leergezag). 

9. Wellicht leent het huidige bedrijfspastoraat zich beter tot evange
lisch geïnspireerd en kritisch georiënteerd dienstbetoon aan de 
vakbeweging dan het historisch instituut van de geestelijk adviseur. 

10. De in Rerum Novarum geciteerde tekst van Mt. 16, 26: 'Wat baat 
het de mens zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn 
ziel' (RN no. 42), aan arbeiders voorgehouden om hun streven naar 
materiële belangen af te remmen, dient in sterkere mate en aller
eerst aan de rijken te worden voorgehouden. 

11. De positie van priesters die als aalmoezenier in dienst zijn van de 
krijgsmacht vraagt nog dringender om een historische en theologi
sche studie dan de positie van priesters in de arbeidersbeweging. 
(n.a.v. J. van Laarhoven, Kerkgeschiedenis. Hfdst. V § 57, Ambt en 
structuur, 'een vergeten man in de kerkgeschiedenis') 

12. Een grotere ramp en oorlogsschade voor de kerk dan de verwoes
ting van kathedralen en kerkgebouwen, was de executie van D. 
Bonhoeffer in de laatste dagen voor de instorting van het Duitse 
Rijk. 

13. De kerk hecht kennelijk meer aan een kerkelijke variant van de 
economische groei-theorie dan dat zij inspeelt op de fluctuaties in 
de maatschappelijke werkelijkheid. 
(n.a.v. G. van Roon, History and long waves, in: Chr. Freeman 
(ed.) Long waves in the world economy, p. 237 e.v. London 1983.) 

14. Het recht van organisatie, door de pauselijke sociale encyclieken als 
onvervreemdbaar recht erkend, mag aan de Pastorale Werkers niet 
worden ontzegd. De beperkende voorwaarden in Canon 278 § 3 
zijn hiermee in tegenspraak. 

15. De oecumene tussen de kerken wordt meer belemmerd door het 
vasthouden aan eigen organisatie-modellen dan aan dogmatische 
leerstellingen. 

16. Het is een groter risico om wat op het terrein van de eredienst 
gisteren voldeed als norm voor morgen voor te schrijven dan aan 
mensen van morgen over te laten hoe zij hun eredienst willen 
inrichten. 



17. De voorkeur voor de armen, zoals in Puebla uitgesproken als 
kenmerk van het evangelie, kan voor Nederland vertaald worden in 
een verzet van de kerk tegen een oplossing voor de economische 
crisis waarbij een generatie jongeren wordt opgeofferd. 

18. De theologie van de arbeid in de encycliek 'Laborem exercens' van 
paus Jan Paul II is een typisch voorbeeld van de kerkelijke sociale 
leer als ideologie. Het onbemiddelde gebruik van de scheppings-
theologie verhindert het zicht op de schade die door arbeid van de 
schepping kan worden berokkend. 
(n.a.v. Chenu, La doctrine social de l'Église comme idéologie.) 

19. Het ethisch oordeel van celibatairen over liefde en sexualiteit dient 
met welwillende argwaan te worden bekeken. 

20. Het afschaffen van de pij door Capucijnen e.a. betekent een ernstig 
verlies voor de folklore. 
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