
peter nissen
Samenhang in de samenleving. Een katholieke
droom?

Wie zichzelf en anderen de vraag voorlegt of religie er toe
doet wanneer het gaat om het versterken van de cohesie in
de samenleving, roeptmethet stellenvandievraag, be wust
of onbewust, een hele traditie op van katholiek denken
overde–wenselijkeofwerkelijke –ordeningvande samen -
leving. Vanaf de negentiende eeuw wordt de vraag naar
samenhang in de samenleving door katholieke denkers ge -
expliciteerdenindocumentenvandeleiding vanderooms-
katholieke kerk van antwoorden voorzien. Deze antwoor-
den getuigen vaak van een intens verlangen naar (meer)
cohesie in de samenleving. Zij drukken de gedachte uit dat
religie een bindmiddel tussen mensen kan en moet zijn, en
niet zelden spreken zij het vermoeden of zelfs de zekerheid
uit dat de christelijke religie ook daadwerkelijk die functie
heeft vervuld in de hechte christelijke samenleving die
bestaan zou hebben in het gekerstende Europa van de
Middeleeuwen. Maar wat is het werkelijkheids gehalte van
deze katholieke droom over een samenhangende samenle-
ving? De navolgende bijdrage wil de katholieke traditie
van het spreken over cohesie in de samenleving in een cul-
tuurhistorisch kader plaatsen, ten einde duidelijk te maken
dat de vraag of godsdienst er toe doet wellicht meer ont-
hult over het verlangen van de vraagsteller dan over de fei-
telijke sociale functie van religie.
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een echo van de  negentiende eeuw

De expliciet verwoorde behoefte aan cohesie in het net-
werk van sociale relaties en de bijna getergde vraag of de
(christelijke) religie indie cohesie een rol vanbelang speelt,
zijn producten van de negentiende eeuw. Zij zijn voort -
gekomen uit een in de maatschappelijke werkelijkheid van
die eeuw gevoelde behoefte, namelijk precies de behoefte
aan samenhang in de samenleving. Die behoefte werd ge -
boren uit het proces van schaalvergroting dat een kenmerk
isvandemoderniseringdiedeWestersesamenlevingdoor-
maakte. Dit proces van schaalvergroting had tot gevolg dat
de bestaanswerkelijkheid voor veel mensen andere geogra-
fische, politieke, sociale en mentale dimensies kreeg. De
bestaanshorizon van mensen viel niet langer samen met de
grenzen van het eigen dorp of de eigen stad. De samenle-
ving in West-Europa was tot in het midden van de negen-
tiende eeuw grotendeels opgebouwd uit kleine, betrekke-
lijk gesloten, lokale gemeenschappen, waarin slechts enke-
lingen relaties onderhielden met grotere verbanden – in de
handel, in het bestuur, in het kerkelijk leven – en vervol-
gens ook de intermediairs vormden tussen de lokale
samenleving en de grotere verbanden. In die kleine lokale
gemeenschappen was het patroon van sociale relaties
redelijk overzichtelijk: men wist met wie men te doen had
en welke belangen bij wie te verdedigen waren. Zo lang
men zich aan dit lokale belangenpatroon confirmeerde,
leek de samenleving betrekkelijk samenhangend. 
Het proces van modernisering van de Europese samen-

leving veranderde het patroon van relaties echter in -
grijpend. De staatkundige herindeling van Europa en het
ontstaan van andere politieke loyaliteiten, de ongekende
be volkingsgroei – aangeduid als de demografische tran -
sitie – en de groeiende proletarisering van de bevolking, de
toenemende arbeidsdeling en de groter wordende beteke-
nis van de techniek, de industrialisering van het productie-
proces en de rationele beheersing van mensen en mid -
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delen, dit alles samen leidde tot andere relatiepatronen tus-
sen mensen en vooral tot een schaalvergroting van deze
patronen. De volgorde waarin de veranderingen op poli-
tiek, demografisch, economisch, mentaal en cultureel vlak
zich hebben voorgedaan is voorwerp van discussie onder
historici, maar dat zij zich hebben voorgedaan lijdt geen
twijfel.1 Het complex van veranderingen vormt de ontwik-
keling die men doorgaans aanduidt met het woord moder-
nisering, een term die ik hier in een strikt beschrijvende
zin gebruik, zonder positieve of negatieve connotaties –
van vooruitgangsgeloof tot vervalstheorie – en ook zonder
de veronderstelling dat het bij die modernisering om een
unilineaire ontwikkeling zou gaan, die zich overal onge-
veer gelijktijdig zou hebben voorgedaan en ook overal tot
ongeveer hetzelfde resultaat zou hebben geleid.2

De schaalvergroting van de relatiepatronen had tot ge -
volg dat het voor veel mensen minder inzichtelijk werd met
wie men te maken had. Het overzicht over de patronen van
afhankelijkheid verdween; de partners in het sociale pro-
ces werden anoniemer, onzichtbaar. Wie hoorde nog bij
wie? Pas in deze veranderde maatschappelijke context
werd expliciet de vraag gesteld naar samenhang in de
samenleving. Het spreken over cohesie in de samenleving
is in zichzelf een product van de modernisering van die
zelfde samenleving. En als die vraag in het publieke debat
op de drempel naar de eenentwintigste eeuw nog gesteld
wordt, vormt zij in zekere zin een verlate echo op de veran-
deringen die zich in de negentiende eeuw voordeden.
Dat die echo nu klinkt heeft ook te maken met het feit

dat eerdere antwoorden op de vraag inmiddels hun plausi-
biliteit hebben verloren. Die eerdere antwoorden zou men
grofweg in twee groepen kunnen onderverdelen. De ene
bestaat in de vaststelling dat er een samenhang in de
samenleving geweest is maar dat die inmiddels verloren is,
en de andere bestaat in pogingen om nieuwe modellen van
samenhang op te roepen of te creëren.
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gemeinschaft  und gesellschaft

Een voorbeeld van het eerste is de in het publieke debat en
in populair-wetenschappelijke literatuur nog te pas en te
onpas opduikende tweedeling tussen ‘Gemeinschaft’ en
‘Gesellschaft’. Deze tweedeling komt uit de koker van de
Duitse socioloog Ferdinand Tönnies (1855-1936), die zijn
hele academische leven lang verbonden was aan de univer-
siteit van Kiel. Tönnies presenteerde het begrippenpaar in
1887 in een poging de overgang van de agrarische naar de
industriële samenleving, waarvan hij zelf tijdgenoot en
getuige was, te duiden.3 Deze overgang zou volgens hem
gepaard gaan met de verandering van een hechte, op soli-
daire verbondenheid gebaseerde gemeenschap (‘Gemein-
schaft’) naar een uit zakelijke en functionele relaties opge-
bouwde, geanonimiseerde maatschappij (‘Gesellschaft’).
In de ‘Gemeinschaft’ werden de menselijke relaties vol-
gens Tönnies bepaald door drie grondbegrippen: ver-
wantschap, nabuurschap en vriendschap. Deze hebben
alle drie een quasi-natuurlijk en organisch karakter, zodat
de gemeenschap bestaat in het ‘dauernde und echte Zu -
sammenleben’. De ‘Gesellschaft’ daarentegen heeft iets
onechts; zij is geen natuurgegeven, maar bestaat alleen in
de hoofden van haar subjecten. Zij wordt gekenmerkt door
belangen, door op bevrediging van die belangen gerichte
verhoudingen, met name de ruilverhouding (‘do ut des’),
en door vastlegging van die verhouding in contracten.4

Vooral vanaf het verschijnen van de tweede druk van
zijn werk Gemeinschaft und Gesellschaft in 1912 – er ver-
schenen daarna in ruim twee decennia, tot 1935, nog zes
andere drukken –, vond het begrippenpaar van Tönnies
een brede receptie. In het gebruik, dat zich uitstrekt tot in
het huidige debat over het communitarisme, werd het
begrippenpaar omgeven met sterk morele en emotionele
connotaties. Er spreekt een verlangen uit naar een over-
zichtelijke wereld, naar beslotenheid, een romantische
nostalgie die al bij Tönnies zelf een grote rol speelde.5 De
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‘Gemeinschaft’ zou zich kenmerken door samenhang,
door hechte verbanden die ordening brachten in de sociale
patronen, door een statische cultuur en samenleving die
door tradities en collectieve waarden en normen bij elkaar
gehouden werd. De ‘Gesellschaft’ daarentegen zou geken-
merkt worden door individualisme en rationaliteit, door
een economisch liberalisme waarin ieder op zichzelf aan-
gewezen is, door dynamiek en vernieuwing. De ‘Gemein-
schaft’ was veilig en warm, de ‘Gesellschaft’ is een onveili-
ge en kille jungle waarin alleen het recht van de sterkste
geldt.

nostalgie

Inmiddels hebben cultuurhistorische en antropologische
studies genoegzaam duidelijk gemaakt dat het begrippen-
paar van Tönnies, zeker in de ongenuanceerde wijze waar-
op het door anderen na hem gebruikt is, een onhoudbare
constructie is. Het drukt een gedroomde tegenstelling uit,
waarin het begrip ‘Gemeinschaft’ meer te maken heeft
met het verlangen naar een ideale, nog tot stand te bren-
gen, samenleving die op warme en harmonische verban-
den gebaseerd is dan met de historische werkelijkheid van
de preïndustriële samenleving. De ‘Gemeinschaft’ is de
ideale samenhangende samenleving zoals velen zich die
zouden wensen, maar die zij niet om zich heen ervaren.
Om aan hun droombeeld over die ideale samenleving
kracht bij te zetten, projecteren zij haar terug in het verle-
den. Zij wordt dan een verloren paradijs, en de pessimis -
tische cultuurkritiek van de dromers vertaalt zich in nos-
talgie.6

In katholieke kring vond de tweedeling van Tönnies een
warme ontvangst. Vooral in de eerste decennia van de
twintigste eeuw raakte daar de gedachte verspreid dat het
katholicisme een cruciale rol kon spelen in de bevordering
van ‘Gemeinschaft’ in de ‘Gesellschaft’. Het katholicisme

21
Henri Geerts en Johan van Workum (red.), ‘Samenleving in samenhang. Doet geloven ertoe?’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.2) 



kon datgene wat de samenleving door haar overgang van
een agrarische naar een industriële structuur aan samen-
hang verloren had, weer terugbezorgen door haar de orga-
nische eenheid aan te reiken die in de christelijke gemeen-
schapsgedachte werd uitgedrukt. Alois Baumgartner heeft
onderzocht hoe in het sociale katholicisme in het Duits-
land van de Republiek van Weimar, dus tussen 1919 en
1933, het bipolaire model van Tönnies werd overgenomen
en uitgewerkt tot een katholiek model van samenhang in
de samenleving. Hij onderzocht daartoe uitlatingen over
de gemeenschap in allerhande documenten van katho-
lieke organisaties als de Volksverein für das katholische
Deutsch land, het overkoepelende verband van katholieke
maatschappelijke organisaties in Duitsland, en de in 1913
op gerichte Katholischer Akademikerverband.7De samen -
leving moest volgens die uitlatingen een ‘organische
Lebens gemeinschaft’ of een ‘Urlebensgemeinschaft’ wor-
den, waarvoor het model in het gezin en de familie te vin-
den is (denk aan Tönnies’ drie grondbegrippen van de
‘Gemeinschaft’). De activiteiten van het sociale katholicis-
me waren gericht op het herstel van die organische
gemeenschap. De mens moest weer ‘geestelijk herboren’
worden als gemeenschapsmens. Organisme stond tegen-
over organisatie, ‘Gemeinschaft’ tegenover ‘Gesellschaft’.
De eerste is door God gewild, de tweede door mensen
gepland, de eerste is eeuwig en onveranderlijk, de tweede
voorbijgaand en veranderlijk, de eerste is heilig, de tweede
is profaan.8 Hoogste uitdrukking van de organische ge -
meenschapsgedachte was, zo vond men, de katholieke
kerk zelf. De kerk als heilsgemeenschap vormde de meest
volmaakte uitdrukking van de solidariteitsgedachte, en
daarmee werd de kerk als mystiek lichaam van Christus –
corpus Christi mysticum – tot voorbeeld én oerbeeld van de
menselijke samenleving.9

De betrekkelijk onproblematische koppeling tussen de
katholieke ecclesiologie en de gedachte over de samen -
leving als organische gemeenschap leidde uiteindelijk in de
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jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw ook tot een
bedenkelijke politisering van het katholieke ge meen -
schaps ideaal. Op grond van haar ‘natuurlijke’ karakter
zouden volgens sommige auteurs immers ook volk en
natie deel uitmaken van de organische gemeenschap die
eencorrectiefmoestbiedentegenoverde moderne ‘Gesell -
schaft’. Volk en natie werden gezien als ‘die andere, weltli-
che Seite der Kirche’, en er ontstond een ‘theologie van het
nationale’, waarin de leer over de kerk als mystiek lichaam
van Christus verbonden werd met de ‘Reichsidee’.10 Deze
politieke pervertering van de katholieke gemeenschapsge-
dachte luidde volgens critici tegelijk het failliet van Tön-
nies’ begrippenpaar in. Al in 1924 verwoordde de filosoof
Helmuth Plessner (1892-1985) zijn bedenkingen tegen de
naïeve tegenstelling tussen ‘Gemeinschaft’ en ‘Gesell -
schaft’. Het begrip gemeenschap, zo meende hij, is een
idool van onze tijd geworden. ‘Wie zum Ausgleich für die
Härte und Schalheit unseres Lebens hat die Idee alle Süsse
bis zur Süsslichkeit, alle Zartheit bis zur Kraftlosigkeit,
alle Nachgiebigkeit bis zur Würdelosigkeit in sich verdich-
tet. Masslose Erkaltung der menschlichen Beziehungen
durch maschinelle, geschäftliche, politische Abstrak -
tionen bedingt masslosen Gegenentwurf im Ideal einer
glühenden, in allen ihren Trägern überquellenden
Gemeinschaft’.11 Toen Plessner dit schreef, kon hij nog
niet vermoeden dat de politieke pervertering van de
gemeenschapsidee hem nauwelijks tien jaar later, in 1933,
zou dwingen zijn leerstoel in Keulen op te geven en een
veilig heenkomen in de ballingschap te zoeken.

ordo als  katholiek  beginsel

Een andere reactie, doorgaans overigens in het verlengde
liggend van de zojuist beschreven nostalgische cultuur -
kritiek, bestaat in het bevorderen van nieuwe modellen
van samenhang in de samenleving. Het meest markante
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model van samenhang dat in de negentiende eeuw ge -
construeerd en verbreid wordt, is dat van het vaderland, de
natiestaat. Er is in de laatste decennia een vloed aan litera-
tuur ontstaan over het nationalisme als typisch verschijn-
sel van de negentiende eeuw.12 De natie is, zo maakt die
literatuur duidelijk, een ‘verbeelde gemeenschap’: de leden
ervan hebben elkaar immers nooit in de werkelijkheid ont-
moet, zij horen bij elkaar op het niveau van de voorstelling,
de representatie.13 Die ‘verbeelde gemeenschappen’ zijn
nodig geworden door de schaalvergroting van de menselij-
ke relatiepatronen. Zij construeren nieuwe stelsels van
politieke loyaliteit, met daarbij behorende nieuwe patro-
nen van identiteitsconstructie: boeren worden staatsbur-
gers.14

In die nieuwe constructies figureren symbolen die uit-
drukking moeten geven aan de identiteit van de natie of het
volk. Het merendeel van die symbolen, zowel de meer con-
crete zoals het volkslied, de vlag, het koningshuis en de
nationale klederdracht als ook meer abstracte zoals de
‘volksziel’, de nationale literatuur en de vaderlandse ge -
schiedenis, zijn zelf ook weer constructies uit de negen-
tiende eeuw. Deze moeten doorgaans de indruk wekken 
al heel oud te zijn. Zij worden geacht de voortzetting te
zijn van een eeuwenoude traditie, die liefst in de door 
de negentiende-eeuwse Romantiek verheerlijkte Middel -
eeuwen haar oorsprong vindt. Sinds anderhalf decennium
is het onder historici gebruikelijk geworden die gecon -
strueerde continuïteiten aan te duiden als ‘invented tradi-
tions’.15

Ook de rooms-katholieke kerk heeft in de negentiende
eeuw haar beeld- en haar denkwereld verrijkt met een aan-
tal ‘invented traditions’. Zij zijn min of meer samen te vat-
ten in de droom van de ‘katholieke Middeleeuwen’ als een
tijd van harmonie. ‘Droom over de Middeleeuwen, maar
vraag jezelf altijd af over welke Middeleeuwen je droomt.
En waarom.’ Aldus Umberto Eco in een essay waarin hij
tien modellen en vijf eeuwen van dromen over de Middel-
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eeuwen de revue laat passeren.16 Tot die tien modellen
behoren onder meer die van de romantische Middeleeu-
wen, de Middeleeuwen van de philosophia perennis, de
Middeleeuwen van de nationale identiteit en de Middel-
eeuwen van de traditie. Elementen uit deze modellen
komen bij elkaar in het gangbare beeld van de Middeleeu-
wen dat in de rooms-katholieke kerk in de negentiende
eeuw en tot ver in de twintigste eeuw verspreid was: de
Middeleeuwen van de harmonieuze gemeenschap, van de
door het christelijk geloof gedragen samenhangende
samenleving. Dit beeld heeft grote invloed uitgeoefend op
de wijze waarop in rooms-katholieke kring in de laatste
anderhalve eeuw over samenhang in de samenleving
gedacht werd.
Het katholieke beeld van de Middeleeuwen is feitelijk

een product van de negentiende-eeuwse verbeelding, zoals
Peter Raedts in een fascinerend artikel heeft laten zien.17

Dit beeld werd opgevuld met een reeks van symbolen en
constructies die teruggeprojecteerd werden in de Middel-
eeuwen, maar feitelijk beoogden te beantwoorden aan een
negentiende-eeuwse behoefte. Tot die katholieke ‘invented
traditions’ behoren het gregoriaans van Solesmes, dat pre-
tendeerde een volmaakt herstel te zijn van de liturgische
zang uit de Middeleeuwen,18 de neogotiek in kunst en
architectuur, die niet schroomde onvoltooide middel-
eeuwse werken te voltooien,19 de neoscholastiek en het
neothomisme, bedoeld als universele eenheidstheologie
voor de katholieke gemeenschap van alle landen en
 tijden,20 en het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid.21

met volle  kracht achteruit

En ook in het denken over de samenleving deed zich in
katholieke kring een zelfde ‘Rückwendung zum Mittel -
alter’ voor.22 In protestantse kring lag dit teruggrijpen
naar de Middeleeuwen veel minder voor de hand. Daar

25
Henri Geerts en Johan van Workum (red.), ‘Samenleving in samenhang. Doet geloven ertoe?’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.2) 



werd immers het erfgoed van de Reformatie gekoesterd,
en dat erfgoed ontleende juist zijn betekenis aan de ingrij-
pende correctie die het op het middeleeuwse christendom
had aangebracht, een correctie die doorgaans zelfs als een
volstrekte breuk werd opgevat. Ook in katholieke kring
werd de Reformatie als een breuk gezien, maar dan wel als
een breuk die weer ongedaan gemaakt moest worden.
Veelzeggend is in dit verband dat kort na de val van Napo-
leon, dus ten tijde van de Restauratie, in de katholieke lite-
ratuur, ook die van geleerde historici, voor de Reformatie
de term ‘protestantse revolutie’ in zwang raakte.23 De
Reformatie was in haar uitwerking even destructief
geweest voor kerk en samenleving als de Franse Revolutie,
zo was de achterliggende gedachte. Na de verschrikkingen
van die laatste revolutie, ‘no nastier term could be imagi-
ned by most Catholics than “revolution”’.24 En zoals de
negentiende-eeuwse Restauratie de gevolgen van de Fran-
se Revolutie ongedaan wilde maken, zo wilde men in
katholieke kring uiteindelijk zelfs de – al dan niet vermeen-
de – gevolgen van die zestiende-eeuwse revolutie on -
schadelijk maken. Kerk en samenleving moesten weer
worden zoals zij, althans in de negentiende-eeuwse ver-
beelding, daarvóór geweest waren. 
Als onderdeel van dit streven werd een katholieke maat-

schappijleer geconstrueerd, die haar belangrijkste vertol-
king vond in de sociale leer van de kerk. Ten behoeve van
die maatschappijleer werd ijverig geput uit de voorraad-
schuur van de middeleeuwse politieke theologie. Kernge-
dachte daarin was die van de ordo.25 Zoals er in heel de
kosmos een door God geschapen ordening aanwezig is, zo
is die ook in de samenleving aanwezig. De sociale orde is
onderdeel van de scheppingsorde. En die orde is in zich
goed, noodzakelijk en onveranderlijk. De mens voegt zich
daarin, zoekt er zijn voorgegeven plaats in op. De mens
ontwerpt die orde niet zelf; zij is voorgegeven. Wel is het
aan de mens haar te verwerkelijken; hij moet de voorge -
geven gerechtigheid in de samenleving zichtbaar maken.
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De dertiende-eeuwse franciscaanse theoloog Bonaventu-
ra (ca. 1217-1274) zei het kernachtig als volgt: ‘Ordo justi-
tiae est ordo non tantum factus, sed etiam factivus’.26

De ordening van de samenleving is, zoals ook die in de
hemel, gelaagd, in ordinesof standen. Die hiërarchie van de
samenleving is, zoals Dionysius de Pseudo-Areopagiet
rond 500 uiteenzette, een afspiegeling van de hemelse
hiërarchie. In deze hiërarchie zijn de standen niet gelijk.
Zij vullen elkaar aan, zij zijn complementair ten opzichte
van elkaar en dienen samen te vloeien in een harmonieuze
eenheid. Ieder heeft daarin zijn eigen taak en plaats en
voor iedere ordo is er een eigen, aan de omstandigheden
van die stand aangepaste, moraal. Deze gedachte van een
‘Standesethik’ begint vanaf de tiende eeuw een steeds gro-
tere rol te spelen, bijvoorbeeld in geschriften als de Praelo-
quia van Rather van Verona en De vita christiana van Boni-
zo van Sutri. 
De gedachte van de ordo werd geschraagd door enkele

andere basisbegrippen van de middeleeuwse politieke
theologie.27 Eén daarvan was de gedachte van de continuï-
teit, of in de middeleeuwse woordenschat conservatio. Niet
de noties van verandering, vooruitgang, progressie en ver-
nieuwing beheersten het middeleeuwse denken over de
samenleving, maar de gedachte van de instandhouding
van de orde. De orde in zichzelf is goed. Maatschappelijke
wantoestanden zijn het resultaat van een corruptie of aan-
tasting van de orde, en het enig juiste antwoord op wan-
toestanden is dan ook terugkeer naar de goede ordening,
reformatio. Een andere belangrijke notie is die van voorzie-
nigheid of providentia Dei. Deze leidt niet alleen elk afzon-
derlijk mensenleven, maar ook het reilen en zeilen van de
menselijke gemeenschap, van de samenleving. God heeft
de goede ordening in de samenleving niet alleen geschapen
(creatio), maar bestuurt haar ook (gubernatio). 
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harmonie

Deze noties van de middeleeuwse politieke theologie
waren in hun eigen tijd al nauwelijks meer een adequate
interpretatie van de maatschappelijke werkelijkheid, zeker
niet toen door de opkomst van de steden en de burgerij in
de hoge Middeleeuwen de ordening van de feodale samen-
leving in een dynamisch proces van veranderingen ver-
zeild raakte.28 Desalniettemin werd in de katholieke socia-
le leer, die in de tweede helft van de negentiende eeuw
geformuleerd werd, ijverig teruggegrepen naar de beeld-
wereld van het middeleeuwse denken. Werden de Middel-
eeuwen als een ‘droom van ordening’29 gezien, ook in de
katholieke sociale leer stond de notie van de ordo centraal.
Heel de ‘sociale kwestie’, zoals de vraagstukken van de
moderne industriële samenleving in katholieke kring
samenvattend genoemd werden, was, zo meende men, het
gevolg van de ‘ontwrichting der Middeleeuwse Sociale
Orde’.30 Paus Leo x i i i kende in de eerste sociale encycliek
Rerum Novarum van 15 mei 1891 bijvoorbeeld groot
gewicht toe aan de volgens hem nefaste afschaffing van de
gilden.31 In de organisatiestructuur, in de naamgeving en
in de symbolentaal van de katholieke stands- en vakorgani-
saties werd dan ook met enige graagte teruggegrepen naar
het voorbeeld van de middeleeuwse gilden. De inzet van
de katholieke sociale leer was het waarborgen van de
rechtvaardige orde. ‘Vooraf zij vastgesteld’, aldus de ency-
cliek Rerum Novarum, ‘dat men niet moet ingaan tegen de
voor de mensheid vastgestelde ordening: dat in de maat-
schappij het lagere niet aan het hogere gelijk kan worden’.32

Harmonieuze eendracht van de bestanddelen van de
samenleving moet de gelukmakende cohesie van de maat-
schappij waarborgen. ‘Het staat ontwijfelbaar vast, dat,
gelijk in het lichaam de ledematen, alhoewel van elkaar ver-
schillend, toch bij elkaar passen, waaruit die juiste verhou-
ding ontstaat welke men terecht symmetrie noemt, zo ook
de natuur heeft voorgeschreven, dat de twee klassen in de
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staat eendrachtig met elkaar samenleven en aldus het juis-
te evenwicht bewaren. In elk opzicht heeft de ene klasse de
andere nodig: geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid,
noch arbeid zonder kapitaal. Eendracht kweekt schoon-
heid en orde; daartegenover ontstaat uit aanhoudende
strijd noodzakelijkerwijze wanorde en ruwe verwildering.
Om deze strijd nu te beëindigen en om zelfs de oorzaken
er van weg te nemen, daartoe bezit het christendom een
wonderbare en tevens veelzijdige kracht.’33

De sociale leer van de kerk verwoordde de katholieke
droom van een harmonieuze samenleving. Men was zich
er terdege van bewust dat die nog niet gerealiseerd was,
maar in aanzet was zij er wel. Aan de katholieke sociale
inzet was het haar te verwerkelijken, te bouwen aan een
civitas christiana. Deze werd geacht niet anders te zijn dan
wat de samenleving van nature zou moeten zijn: ‘Uit het
sociaal karakter van de mens vloeien, in de natuurlijke
orde, in steeds bredere kringen gemeenschapsvormen
voort, waarvan hij het middenpunt blijft. Alle vinden haar
oorsprong in zijn natuur; alle moeten zij bijdragen tot de
vervolmaking van die natuur en de specifieke bijdrage
daartoe vormt voor ieder van hen haar bestaansreden’,
aldus de dominicaan en Leuvense hoogleraar C. van
Gestel in 1956.34

van konfessionsstaat  tot  verzuil ing

Dat de godsdienst op deze wijze het cement van de samen-
leving kon zijn, was in de negentiende eeuw door de pluri-
formisering van het maatschappelijk leven echter al gro-
tendeels een illusie geworden. In de voorafgaande periode
was dit ideaal de werkelijkheid dichter genaderd, en wel
door de rol die de christelijke confessies in de vroegmoder-
ne tijd speelden. Toen werd inderdaad het ideaal gekoes-
terd van staten en samenlevingen die door de godsdienst
samengehouden werden. Sinds het werk van de Duitse
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histo ricus Ernst-Walter Zeeden zijn diens vakgenoten ge -
wend dit stelsel aan te duiden als dat van de ‘Konfessions-
staat’35: de vroegmoderne staat waarin de burger gedis -
ciplineerd werd tot het aanhangen van één ook kerkelijk
zorgvuldig afgebakende en gedefinieerde confessie, die
ofwel staatsgodsdienst was, zoals het katholicisme in
Frankrijk, ofwel de enige ‘publieke kerk’, zoals het calvinis-
me in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De
confes sio nele staat, kerk en samenleving zijn het resultaat
van het proces waarvoor in 1980/81 door Heinz Schilling
en Wolfgang Reinhard, onafhankelijk van elkaar, de term
confessionalisering werd ingevoerd. Daarmee bedoelen
zij, volgens de definitie van één van hen, ‘einen gesell -
schafts geschichtlich fundamentalen Wandlungsvorgang,
der kirch lich-religiöse und mentalitätsmässig-kulturelle
Veränderungen ebenso einschliesst wie staatlich-politi-
sche und soziale’. Het proces verliep parallel aan dat van de
vorming van de vroegmoderne staat, met zijn gediscipli-
neerde ‘Untertanengesellschaft’.36

Het ideaal van de confessionele staat was in de achttien-
de eeuw echter al allerwegen aan het wankelen gebracht.
De Franse Revolutie en de politieke herordening van
Europa na de val van Napoleon maakten er een definitief
einde aan. De moderne pluriforme staat was ontstaan,
met in de meeste landen – maar nog niet overal – een strik-
te scheiding tussen kerk en staat en tussen confessie en
natie. In die nieuwe constellatie zocht de katholieke ge -
meenschap naar nieuwe maatschappelijke cohesie, ofwel
in de voor haar nieuwe situatie van levensbeschouwelijke
pluriformiteit ofwel, zoals in Nederland, in een voor haar
eveneens nieuwe situatie van vrijheid en gelijkberech -
tiging. Dat de confessie nog factor van eenheid op het
niveau van de natie of de staat kon zijn, was echter niet
meer realistisch. Daarom beperkten de samenbindende in -
spanningen van het katholicisme zich tot andere niveaus,
ofwel dat van de wereldkerk – met het ultramontanisme als
gevolg37 – ofwel dat van de eigen subcultuur: de zuil.
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zuil  in  de  regio

In een enkel geval kon het katholicisme die samenbindende
rol ook in een geografisch afgebakend territorium uitoefe-
nen. Dat was het geval in gebieden die een vrijwel volledig
rooms-katholieke samenstelling van de bevolking kenden.
Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse provincie Lim-
burg. Deze werd aan vergader- en tekentafels in het begin
van de negentiende eeuw gevormd uit een gebied dat in de
achttiende eeuw uit een lappendeken van grotere en klei-
nere territoria had bestaan. Factoren van eenheid op het
gebied van de economie, de taal, de cultuur of het bestuur
waren niet aanwezig. Wel was er een andere factor van
eenheid: de katholieke confessie. Al bij de religietelling die
de Franse prefect van het Departement van de Nedermaas
in 1809 had laten houden, bestond de bevolking van dit
gewest voor 98,26 % uit rooms-katholieken. Bij de volk-
stelling van 1899 was dat cijfer niet veel veranderd: 98,1 %.
Het katholicisme zou dan ook de belangrijkste factor blij-
ken te zijn in het ontstaan van een besef van Limburgse
saamhorigheid en identiteit. In de Limburgse samenleving
vormde de kerkelijke homogeniteit de meest effectieve ver-
oorzaker van cohesie, en zo kon het beeld van het ‘katho-
lieke Limburg’ ontstaan.38

Buiten dergelijke confessioneel homogene gewesten
zocht de katholieke gemeenschap haar samenhang vooral
in het opbouwen van een netwerk van organisaties die
moesten waarborgen dat allerlei domeinen van het leven
doortrokken werden van de confessionele identiteit. Dit
leidde tot het verschijnsel van de verzuiling, dat geken-
merkt wordt door het op religieuze grondslag organiseren
van niet-religieuze activiteiten, zoals onderwijs, sport,
politiek, ontspanning, cultuur, sociale zekerheid, lectuur
enzovoorts. De samenhang op grond van godsdienst werd
niet langer gezocht in het publieke domein van de staat,
maar in het semi-publieke domein van de eigen subcul-
tuur. De sociale locatie van de religie verschoof.39Niet lan-
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ger was het christelijke vaderland de hoogste morele
gemeenschap, zoals in de tijd van de ‘Konfessionsstaat’,
maar de eigen zuil nam die rol over, en het vaderland op
zijn beurt werd door de zuilen gedragen. Godsdienst was
ook in de tijd van de verzuiling allereerst een zaak voor het
innerlijk van individuen, maar ‘die individuen werden
geacht altijd tot een bepaalde groep te behoren’.40

De zuil probeerde cohesie in de diepte en in de breedte
te bewerken, door middel van een groots offensief tot ker-
stening van de samenleving en van de individuele levens.
Dit streven lijkt op vele fronten geslaagd geweest te zijn,
maar het meest nog wel op dat van de verbeelding: men
wist zich vooral in de verbeeldingswereld ‘volledig katho-
liek’.41 Van een totale en gesloten kerstening van de eigen
subcultuur is echter nooit sprake geweest. De zuilen ver-
toonden kieren en gaten; er waren steeds ook ‘andere
katholieken’.42 Er was vanaf het begin in eigen kring een
zeker ongenoegen met het dwangmatige van de zuil, en dat
ongenoegen kreeg ruim baan vanaf de jaren vijftig van de
twintigste eeuw. Binnen enkele decennia brokkelde de
katholieke zuil, zoals de meeste andere zuilen in Neder-
land – een uitzondering vormt wellicht die van de kleine,
‘zwaardere’, reformatorische kerken –, af. Alleen enkele
institutionele elementen uit het maatschappelijke midden-
veld bleven over. De maatschappelijke plausibiliteit voor
die elementen lijkt grotendeels verdwenen te zijn, met als
gevolg dat men daar veel tijd en energie investeert in het
zoeken en bepalen van de eigen identiteit.43

een copernicaanse  omwenteling 

In de tweede helft van de twintigste eeuw, met de jaren
zestig als concentratiepunt, werd niet alleen duidelijk dat
het systeem van de verzuiling zijn overtuigingskracht had
verloren, maar gebeurde hetzelfde met de droombeelden
over samenhang in de samenleving die ten grondslag had-
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den gelegen aan de katholieke sociale leer. In het denken
van katholieken over wereld en samenleving deed zich een
verandering voor die gerust een Copernicaanse omwente-
ling genoemd mag worden: niet langer stond immers (het
belang van) de kerk in het middelpunt, maar (het belang
van) de wereld. In de vernieuwing van het katholieke den-
ken die zich afspeelde rond het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) maakte ecclesiocentrisme plaats voor socio-
centrisme. Edward Schillebeeckx, die als adviseur van de
Nederlandse bisschoppen het concilie van nabij meemaak-
te, observeerde reeds na de eerste twee sessies een vijfvou-
dige decentralisering van de kerk. De vijfde in die reeks
was de ‘toewending naar de wereld toe’.44 De kerk is gaan
beseffen dat haar gerichte aandacht naar de mensenwereld
toe moet gaan; de kerk is zichzelf in het proces van zelfbe-
zinning, dat een concilie is, gaan zien niet langer als
(beoogde) heerseres over, maar als dienares van de mens-
heid.
Het meest uitgesproken kwam dit tot uitdrukking in het

schema 17 van het concilie, ‘over de actieve presentie van
de kerk in de wereld’, dat uitgroeide tot het laatste conci-
liedocument, de pastorale constitutie Gaudium et Spes,
over de kerk in de wereld van deze tijd, vastgesteld op 7
december 1965. In dit document zijn nog wel hier en daar
sporen terug te vinden van de voorbije katholieke dromen
over de samenleving als een in beginsel door God reeds
gegeven harmonieuze gemeenschap.45 Overheersend is
echter de gedachte dat de kerk in alle bescheidenheid wil
bijdragen aan de humanisering van de menselijke samen -
leving. Zij wil dienstbaar zijn aan het welzijn van de men-
senwereld.46 Kernbegrippen daarbij zijn niet langer die
van een universele en min of meer metafysische ordo, maar
de waardigheid van de menselijke persoon, de banden van
de menselijke gemeenschap en de zin en betekenis van de
dagelijkse wereldlijke activiteiten. Door zich daarvoor in
te zetten hoopt de katholieke kerk ‘er veel toe te kunnen
bijdragen om de mensheid en haar geschiedenis meer
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menselijk te maken’.47De menselijke persoon staat daarbij
centraal, niet een voorgegeven gemeenschap. ‘Uitgangs-
punt, subject en doel van alle sociale instellingen is en moet
zijn: de menselijke persoon’.48 De gemeenschap, de struc-
tuur van de samenleving, wordt opgebouwd uit en bepaald
door de relaties tussen de menselijke personen. Deze vor-
men het leidende beginsel in het denken van de concilie -
vaders over concrete maatschappelijke vraagstukken als
huwelijk en gezin, de vooruitgang van de cultuur, de eco-
nomische rechtvaardigheid en de vrede in de wereld. 
De laatst genoemde punten geven meteen een soort

agenda aan van het nieuwe sociale denken in de rooms-
katholieke kerk. Die agenda maakt duidelijk dat dit denken
doortrokken was geraakt van het bewustzijn dat de vraag
naar de samenhang in de samenleving er een was met
mondiale consequenties. Het denken over de samenleving
was werkelijk mondiaal geworden, in twee opzichten:
enerzijds werelds en anderzijds wereldwijd. Werelds was
het geworden doordat, in de erkenning van een gerecht-
vaardigde vorm van secularisatie, de wereld als het ware
aan zichzelf was teruggegeven. Het Tweede Vaticaans
Concilie sprak van de ‘autonomie van het aardse’ en erken-
de daarmee de eigenstandigheid van vraagstukken inzake
de samenleving.49 Deze dienden niet langer vanuit theolo-
gische premissen benaderd te worden, maar vanuit een
analyse die vertrekt vanuit de eigen ‘wetten en structuren’
en ook de ‘eigen waarheid en goedheid’ van het aardse.50

En wereldwijd was het denken over de samenleving gewor-
den doordat het zich rekenschap gaf van de mondiale poli-
tieke en economische verhoudingen. Sociale vraagstukken
waren niet langer alleen vraagstukken van de industriële
Westerse samenleving. Het waren vraagstukken die de
hele bewoonde wereld betroffen. Of zoals de Amerikaanse
sociale activist John C. Cort in zijn overzicht van de katho-
lieke sociale leer in de twintigste eeuw schrijft: ‘Catholic
teaching goes global’51.
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globaliser ing

Dat proces van mondiale verbreding van het sociale den-
ken had op het niveau van het kerkelijk leergezag al een
aanvang genomen in de twee sociale encyclieken van paus
Johannes xx i i i : de encycliek Mater en Magistra, waarmee
hij op 15 mei 1961 de zeventigste verjaardag van Rerum
Novarum herdacht, en de encycliek Pacem in Terris, ge -
publiceerd op 11 april 1963, goed anderhalve maand voor
het overlijden van de paus.52 De eerste encycliek maakte
definitief een einde aan het eurocentrische karakter van de
sociale leer van de kerk. Mondiale thema’s kwamen op de
agenda te staan, zoals de bevolkingsgroei, de problematiek
van de onderontwikkelde landen, de noodzaak van recht-
vaardige verhoudingen tussen de verschillende delen van
de wereld en het belang van internationale samenwerking.
Met de tweede encycliek, geschreven naar aanleiding van
de Cubacrisis in oktober 1962, lanceerde paus Johannes
xx i i i een ‘planetary Catholic peace movement’,53 die ver-
trekt vanuit een erkenning van de rechten van de mens en
oproept tot een wereldwijde ontwapening.
De lijn die door paus Johannes xx i i i en het Tweede

Vaticaans Concilie was ingezet, werd door de daaropvol-
gende pausen in hun documenten over sociale vraagstuk-
ken voortgezet. Paus Paulus v i maakte in zijn enige sociale
encycliek54 Populorum Progressio, over de vooruitgang van
de volkeren, gepubliceerd op 26 maart 1967, expliciet wat
impliciet reeds in de beide encyclieken van Johannes
xx i i i vervat lag: het vraagstuk van de wereldvrede kan
niet losgezien worden van dat van de rechtvaardigheid.
Alleen rechtvaardigheid in de mondiale verhoudingen,
ook op het vlak van de verdeling van economische goede-
ren en welvaart, kan tot blijvende vrede leiden. ‘Opus iusti-
tiae pax’ – ‘de vrede is een vrucht van de rechtvaardigheid’,
zo eigende paus Paulus v i zich het motto toe van zijn
voorganger Pius x i i .
Het katholieke sociale denken was in de jaren zestig van
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de twintigste eeuw mondialer geworden dan in de vooraf-
gaande honderd jaren, maar daarmee zeker niet abstrac-
ter. Integendeel, het concentreerde zich op heel concrete
maatschappelijke vraagstukken: de milieucrisis, de uitput-
ting van de grondstoffen, de dreiging van een nucleaire
vernietigingsoorlog, de verhouding tussen het noordelijk
en het zuidelijk halfrond en tussen Oost en West, de eman-
cipatie van boeren, arbeiders, vrouwen en kinderen, de
noodzaak van alfabetisering en van de wereldwijde ver-
spreiding van medische zorg. En deze vraagstukken
 werden niet langer vanuit een metafysisch droombeeld
over de orde in de samenleving benaderd, maar vanuit een
zorgvuldige sociaal-wetenschappelijke, economische en
politieke analyse. Deze analyse werd – de bevrijdings -
theologie in Latijns-Amerika, kerkelijk gesteund door de
conferentie van Latijns-Amerikaanse bisschoppen in
Bogotá en Medellín in 1968, verrichtte hier pionierswerk –
een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de theo -
logische en kerkelijke reflectie op de maatschappelijke
werkelijkheid.55

Niet alleen maakten vooropgezette droombeelden over
een samenhangende samenleving door de bovenbeschre-
ven ontwikkeling in het katholieke sociale denken plaats
voor een zorgvuldige analyse van de feitelijke maatschap-
pelijke verhoudingen. Zij maakten ook plaats voor het
inzicht dat samenhang gemaakt wordt door de concrete
verhoudingen tussen mensen. Samenhang is niet een gave,
maar een opgave. Universalistische en metafysisch-onto-
logische denkbeelden over de door God gegeven orde in de
samenleving werden vervangen door personalistische
denkbeelden over de menselijke waardigheid en over inter-
menselijke verhoudingen. Of anders, en wellicht meer
theologisch, gesproken: de natuurwet maakte als domi-
nante theologische categorie in het sociale denken plaats
voor de wet van de genade.56

Deze verandering was al aangekondigd door het cen-
traal stellen van de menselijke waardigheid in de docu-
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menten van paus Johannes xx i i i en het Tweede Vati-
caans Concilie. Door de sociale encyclieken van paus
Johannes Paulus i i kreeg zij ook een theoretisch funda-
ment, waarvan het sleutelwoord solidariteit werd. Het
begrip solidariteit was door paus Pius x i i al enkele malen
gebezigd in onder meer kersttoespraken.57 Johannes
xx i i i voerde het in de encycliek Mater et Magistra in als
term voor het leidende beginsel in de menselijke verhou-
dingen, ook die op mondiaal vlak.58 In de constitutie Gau-
dium et Spes werd het begrip negen keer gebruikt.59 Paus
Johannes Paulus i i maakte er evenwel het sleutelbegrip
van de katholieke sociale leer van. 

de logica  van de  sol idar iteit

In zijn wijsgerig en theologisch denken was Karol Wojtyla
al vóór zijn keuze tot paus sterk beïnvloed door het perso-
nalisme van Max Scheler en Emmanuel Mounier.60 Dit
personalisme vormde de voedingsbodem voor het nieuwe
theoretische fundament dat hij in zijn sociale encyclieken –
vooral Laborem Exercens van 14 september 1981, Sollici -
tudo Rei Socialis van 30 december 1987 en Centesimus
Annus van 1 mei 1991 – aan het katholieke denken over
samenhang in de samenleving verschafte. Vooral in de
tweede van de drie genoemde encyclieken werkte paus
Johannes Paulus i i uit wat Samuel Gregg ‘de logica van de
solidariteit’ noemt.61 Solidariteit ontstaat uit het inzicht in
de onderlinge afhankelijkheid van menselijke personen.
Als deze afhankelijkheid gepercipieerd wordt als een posi-
tieve en morele waarde wordt ze omgezet in solidariteit.
Solidariteit is niet een vaag gevoel van medelijden, maar is
een deugd die bestaat uit het vaste en volhardende besluit
om zich in te zetten voor het algemeen welzijn, in de over-
tuiging dat ‘wij werkelijk allen verantwoordelijkheid zijn
voor allen’.62 Solidariteit heeft dus een aantal wortels,
waarvan het inzicht in de onderlinge afhankelijkheid er
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één is. De belangrijkste is evenwel de liefde. In een toe-
spraak tot zakenlieden in Napels zei paus Johannes Paulus
i i in 1990, dat de meest authentieke kracht voor ontwikke-
ling de liefde is ‘die zich vertaalt in werkzame solidari-
teit’.63 Solidariteit moet niet alleen het leidende beginsel
zijn in de verhouding tussen personen, maar ook in die
tussen naties en continenten. ‘Opus solidaritatis pax’ – ‘de
vrede is een vrucht van de solidariteit’, zo vulde hij in 1987
in Sollicitudo Rei Socialis het motto van zijn voorgangers
Pius x i i en Paulus v i aan.64 Herhaaldelijk heeft paus
Johannes Paulus i i de solidariteit ook naar voren gescho-
ven als correctief beginsel in het proces van globalise-
ring.65

Zijn aanhoudende pleidooien voor solidariteit maken
conservatieve tegenstanders én bewonderaars van Johan-
nes Paulus i i nu en dan nerveus. In The New Republicwerd
de positie van de paus gekarakteriseerd als ‘a form of soft,
non-Marxist socialism’.66 Onthullend is de ongemakkelij-
ke wijze waarop de encycliek Sollicitudo Rei Socialis
besproken wordt door George Weigel, de semi-officiële
biograaf van de paus, die zelf in politiek opzicht uitgespro-
ken conservatief is en het Amerikaanse optreden in de
Golf verdedigde met een beroep op de leer van de gerecht-
vaardigde oorlog. Terwijl de eerste zes encyclieken van de
paus volgens Weigel duidelijk de statements van één enkele
auteur zijn, is de tekst van Sollicitudo Rei Socialis vooral
beïnvloed door progressieve figuren uit de curie, ‘Catholic
intellectuals and activists’, die geloven in een moreel even-
wicht tussen de twee machtsblokken in de wereld.67 Zo
veel als de lezer uit Weigels biografie dan ook te weten
komt over de betrokkenheid van de paus bij de Poolse vak-
beweging Solidarnosc, zo weinig verneemt hij over de
inhoud van de encycliek en over de betekenis daarin van
het begrip solidariteit.
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conclusie

Samenhang in de samenleving is in het katholieke sociale
denken van dit moment niet meer zozeer een natuurgege-
ven of een door de scheppingsorde aangereikte werkelijk-
heid. Zij is vooral een opgave, een uitdaging, tot stand te
brengen op grond van de solidariteit tussen menselijke
personen. Zij is niet gegeven, maar zij groeit. Zij moet ver-
werkelijkt worden. En dat gebeurt in de gezamenlijke inzet
voor de samenleving waarin velen zich op lokaal, regionaal
of nationaal vlak in de afgelopen decennia gevonden heb-
ben. De katholieke sociale beweging heeft vanaf de jaren
zestig vooral gebloeid in het kleinschalige: in lokale werk-
groepen voor vrede en gerechtigheid, in Derde Wereld-
groepen, in deelname vanuit parochies en gemeenten aan
schrijfgroepen van Amnesty International, aan de milieu-
beweging enzovoorts. Anders gezegd: de katholieke socia-
le beweging werd na de ontzuiling deel van het actiewezen
in Nederland.68 Samenhang werd en wordt gevonden in
concrete acties die rond gedeelde idealen op lokaal of
regionaal vlak ondernomen worden: in het handelen groeit
gemeenschap en wordt samenhang gerealiseerd.
Vele katholieke actievoerders zullen zich er daarbij niet

van bewust zijn dat zij ook in hun ‘activisme’ een grond -
gedachte verwerkelijken uit het sociale denken van de hui-
dige paus. Deze publiceerde namelijk in 1969 in Krakow
een wijsgerig werk dat tien jaar later, toen hij inmiddels
paus was geworden, in het Engels werd vertaald als The
Acting Person. In dit werk, waarvoor hij volgens George
Weigel het plan opvatte en de eerste aantekeningen maak-
te tijdens de conciliebesprekingen die tot de constitutie
Gaudium et Spes leidden,69 onderzoekt hij hoe de mense -
lijke persoon zijn eigen subjectiviteit ervaart in het hande-
len. Al doende komt de mens tot zelfkennis, tot zelfver-
werkelijking en tot integratie van de menselijke persoon.
Solidariteit nu is voor de filosoof Karol Wojtyla de authen-
tieke menselijke handelingsdispositie waardoor personen
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in de gemeenschap bij elkaar gehouden worden.70 Voor
paus Johannes Paulus i i – en wereldwijd voor vele maat-
schappelijk geëngageerde rooms-katholieken – betekent
dit: solidariteit brengt samenhang in de samenleving.
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