
ROOMSCH-KATHOLIEKE ARBEIDERSPARTIJ

Op 12 december 1931 (of 22 november 1931) kwamen onder leiding van J. Beuker circa veertig
ontevreden katholieken bij elkaar in Den Haag om de Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij (RKAP)
op te richten. Welke achtergrond de oprichters hadden is vooralsnog niet bekend. De partij zou in mei
1932 versterking krijgen van enige dissidenten uit de Roomsch-Katholieke Volkspartij (RKVP),
waaronder de Amsterdammer Chr.A. Vocht. Laatstgenoemde zou zich al snel omhoogwerken tot
partijvoorzitter en hoofdredacteur van De Wacht, het onregelmatig verschijnende partijblad. In de
eerste periode zou de RKAP weinig van zich laten horen. De partij haalde eerst in april 1933 de pers
naar aanleiding van interne conflicten. Een deel van de leden meende dat de partij zich onder leiding
van Vocht te veel had verwijderd van haar katholieke wortels door zich op de klassenstrijd te richten.
Dit argument was voor andere linkse katholieke partijen als de Katholiek Democratische Bond
(KDB) en de RKVP eveneens reden om voorstellen van de RKAP om tot samenwerking te komen af
te wijzen. De RKAP nam derhalve met een eigen lijst deel aan de verkiezingen voor de Tweede
Kamer op 26 april 1933. Door gebrek aan financiële middelen bleef de verkiezingscampagne beperkt
tot Amsterdam, Arnhem, Tilburg en Den Haag, waar actieve partijleden enige schotschriftjes
verspreidden en muren volkalkten. Dergelijke, in de ogen van de katholieke pers primitieve
campagnemethoden leverde de RKAP weinig stemmen op: met 6202 stemmen behaalde de partij
slechts 0.17% van de stemmen. Alleen in de kieskringen Arnhem, Den Haag en Drenthe kwam de
partij boven de 0.5% uit.

De verdere geschiedenis van de RKAP is er een van afsplitsingen en fusies. De partij fuseerde
kort na de weinig succesvol verlopen verkiezingen met de Roomsch-Katholieke Democratische Partij
(RKDP) van Felix Donders, die een groot deel van de afdeling Tilburg van de RKVP achter zich wist.
De nieuwe naam luidde Roomsch-Katholieke Democratische Arbeiderspartij (RKDAP). Een deel van
deze partij sloot zich in oktober 1934 aan bij de door de RKVP en KDB gevormde Katholiek
Democratische Partij (KDP). Een ander deel ging zelfstandig verder onder de oude naam RKAP,
terwijl weer een ander deel als de RKDAP verder ging. Oud-partijleider Chr.A. Vocht vinden we later
terug als leider van een groepje met de naam Nationaal Verbond Radicaal Herstel, dat zich meer in
fascistische richting bewoog. Deze splinters hebben allen een kwijnend bestaan geleid. Ze kwamen
slechts zeer incidenteel in het nieuws, meestal in verband met een mislukte poging tot cellenbouw in
een van de katholieke vakbonden. De RKDAP heeft in 1935 in een aantal steden zonder veel succes
deelgenomen aan verkiezingen voor de gemeenteraad.


