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Het woelen van de roomschgezinden
Arie A. Manten
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen
Voor publicatie bewerkte toespraak, gehouden op de promotieavond voor de
van de Johannes de Doperkerk te Breukelen, 15 november 1999

Dit artikel gaat over de ontwikkelingen in de
rooms-katholieke kerk in, grofweg, de 19de eeuw;
het tijdperk waarin dit langdurig onderdrukte, of
op zijn best getolereerde, kerkgenootschap een
volledig gelijkberechtigde positie kreeg in de Nederlandse volksgemeenschap en daar ook invulling aan gaf.
Deze periode van de rooms-katholieke emancipatie kan in twee stadia worden opgedeeld. De
eerste liep van de Bataafse Omwenteling in 1795,
toen de Fransen hier vrijheid en gelijkheid
kwamen brengen, tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, en kan worden gekarakteriseerd als de ontwikkeling van schuilkerk
naar openbare kerk. Het tweede stadium, van
1853 tot kort na de inwijding van de huidige
Johannes de Doperkerk, is te kenschetsen als de
evolutie van vrijheid naar gelijkheid.
Maar eerst moet ik, omdat de meesten van u
hun schooljaren al zeer ruim achter zich hebben,
kort wat zeggen over de tijd die aan die 19de
eeuw voorafging.
Voorgeschiedenis
In 1517 begon de Reformatie, in 1568 de
Tachtigjarige Oorlog, die tegenwoordig meestal
de Nationale Opstand genoemd wordt. In de
onrustige 65 jaren tot 1583, met een toenemende
nationale profilering in de Noordelijke Nederlanden, waren er zowel verschillende mislukte
pogingen om uiteenlopende overtuigingen vreedzaam naast elkaar te laten bestaan als diverse
uitingen van sterke godsdienstige onverdraagzaamheid. Dat gold ook voor ons gebied. De
Wederdopers kregen her en der aanhang. Er
waren calvinistische hagepreken. Maar Herberen
van Amstel van Mijnden van Ruwiel meldde dat
mannelijke ketters werden onthoofd of verbrand
en vrouwelijke ketters naar het Utrechtse raadhuis
werden gebracht om daar in de nacht te worden
verdronken in hoge, smalle wijnvaten. Er was
openlijke kritiek op clerici. Er traden minder

restauratie

mannen in een klooster in. De positie van de
oude kerk in Breukelen verzwakte, wat tot uiting
kwam in het teruglopen van de devotiegiften aan
de kerk. Zoiets duidt op een wijziging in de traditionele religieuze belevingswereld, die immers
makkelijker en eerder kon doorwerken in de vrijwillige devoties dan in het sacramentele leven dat
een meer verplicht karakter had.
In 1583 werd het calvinisme de enige officieel
toegelaten godsdienst binnen het gebied van de
Unie van Utrecht, het verbond van degenen die
zich hadden gekeerd tegen koning Filips II. De
rooms-katholieke eredienst werd daar verboden;
de kerkgebouwen, de overige kerkelijke goederen
en de armenfondsen werden aan de enige erkende kerk toegewezen.
Voor de uitvoering van deze maatregelen was
de medewerking van de burgerlijke overheid
nodig. Die toonde zich niet overal en altijd een
gemotiveerd ondersteuner van de bevoorrechte
kerk. Dat gold zeker in de provincie Utrecht, waar
de landadel een belangrijke rol speelde. Daardoor
bleef het in de praktijk mogelijk dat andere godsdienstige richtingen op voorzichtige wijze konden
blijven functioneren. Ze mochten bijeenkomen in
particuliere huizen of schuren, en in diverse plaatsen zelfs hun kerkjes hebben, als die van buiten
af maar niet als zodanig herkenbaar waren. De
rooms-katholiek gebleven kasteelheer van Den
Ham, die heer was van Laag-Nieuwkoop en Portengen-Zuideinde, ging zelfs zo ver dat hij een
schuilkerk liet inrichten in een uitbouw van zijn
eigen kasteel en een roomse geestelijke illegaal
bijna permanent bij hem liet inwonen.
Rooms-katholieken uit de dicht bij ons gelegen delen van Holland, waaronder LoenenCronenburghs, kwamen al sinds 1578 bijeen in
een schuilkerk in de boerderij Het Honderd, ten
noorden van Nieuwer Ter Aa; en vanaf 1583
konden ook geloofsgenoten uit het aangrenzende
gebied van het Sticht Utrecht er terecht. De roomskatholieken uit Breukelen togen sinds 1583, met
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die uit Maarssen en omgeving, naar Maarssenbroek waar een schuilkerk was ingericht op een
boerderij midden in het toen nog zeer landelijke
gebied. Veel bijzonders was dat onderkomen niet.
Ook nadat in 1743 timmerman Cornelis Veerman
die schuilkerk bijna geheel had vernieuwd, sprak
men nog van "een schuur of stallinge".
Toenemende tolerantie
Het systeem van oogluikend toestaan groeide
in de 17de eeuw langzamerhand uit tot een stelsel
van dulding of, zoals een rooms-katholieke volksvertegenwoordiger na 1795 het spottend noemde,
tot een harem systeem. Hij vergeleek de burgerlijke overheid met een sultan en de kerken met de
vrouwen in diens harem. Een was de sultane, de
overigen waren maar bijvrouwen. De roomskatholieke kerk, een van die bijvrouwen, werd
verdragen op voorwaarde dat haar gelovigen zich
bescheiden en onopvallend gedroegen en de
kosten van hun eigen eredienst en parochiale
zorg volledig zelf droegen. Al in 1652 werd in
Slootdijk (Loenersloot) openlijk de mis opgedragen in een nieuwe kerk, die gebouwd was op
land afgestaan door de heer van Loenen-Cronenburgh. De schuilkerk in het huis Het Honderd bij
Nieuwer Ter Aa kon toen worden gesloten. In
1653 durfden rooms-katholieken het eveneens
aan om zonder veel geheimdoenerij een eigen
statie te stichten in Teckop. De rooms-katholieken die op Maarssen waren georiënteerd, beschikten sinds 1755 publiekelijk over een eigen
pastorie aan wat nu de Straatweg is, tegenover
Goudestein, waar na enige jaren ook een kerk bij
werd gebouwd. Priesters konden, als zij tegen
betaling van de schout een bewijs van toelating
hadden verkregen, ongehinderd hun werk doen
onder de gelovigen.
In een statie was de priester of primarius de spil waar
alles om draaide. Voor zijn werk kreeg hij echter geen vast
inkomen. Hij was afhankelijk van offers, biechtpenningen
en de opbrengsten van diensten als huwelijksplechtigheden
en het branden van kaarsen. Voor veel zaken werd gezorgd
door de kerkmeesters, die uit de opbrengsten van collectegelden zorgden voor het onderhoud van kerk en pastorie.
Verder speelden de klopjes een belangrijke rol. Dat waren
"geestelijke dochters", die geen religieuzen waren maar wel
vaak een gelofte van zuiverheid aflegden. Zij hielpen bij de
voorbereiding van de mis en zorgden voor allerlei huishoudelijke zaken in kerk en pastorie en voor de pastoor zelf.
In dit tijdschrift (jaargang 1994, blz. 137, 139) kwamen we
eerder een klopje tegen, van wie Jan Barte Fokkert zijn
droomboerderij in Spengen wist te kopen.
Veel protestanten en de meeste rooms-katholieken aan-

vaardden de toestand van tolerantie als de second best oplossing. De hoge kosten van godsdienstige conflicten in
aanmerking genomen, waren ze bereid de tegenpartij ruimte
te geven. Maar naar hun gevoel kwam die tolerantie toch
neer op het gedogen van praktijken en opinies die men feitelijk verafschuwde.

Redelijkheid en verdraagzaamheid slepen in
de loop van de 18de eeuw de scherpste kanten
van het systeem van dulding. Wetten werden verzacht of niet meer toegepast. Er kwam wat meer
vrijheid en het geestelijk klimaat werd milder. De
rooms-katholieken van hun kant begonnen zich
hier en daar meer te roeren. In de jaren 1780
leidde ontevredenheid met de bestaande staatkundige en economische situatie tot een roep om
verandering. De rooms-katholieken deden daarin
mee, mede omdat ze er, binnen het bestaande
stelsel, ook enige verbeteringen in hun kerkelijke
positie door hoopten te bereiken.
In 1790 deden enige rooms-katholieke inwoners van Breukelen een eerste openlijke poging
om te komen tot het stichten van een eigen statie,
maar vooralsnog zonder concreet resultaat.
Bataafse Omwenteling
En toen kwamen, begin 1795, de Fransen met
in hun kielzog terugkerende Nederlandse patriotten. Veel mensen, ook in Breukelen, dansten om
de vrijheidsboom. Dat werd het begin van een
reeks diep-ingrijpende veranderingen. Daartoe behoorde ook - om de vergelijking met de harem
nog even terug te roepen - de emancipatie van de
bijvrouwen. Alle dissenters - zo werden destijds
de christenen aangeduid die geen lid waren van
de bevoorrechte kerk - kregen plotseling te horen
dat de staat de vrijheid van godsdienst erkende,
dat alle burgers gelijk waren voor de wet en
tevens benoembaar tot alle ambten. Het godsdienstonderricht op de scholen zou algemeen
christelijk moeten worden, zodat alle ouders, onverschillig wat hun gezindte was, hun kinderen
dat zouden kunnen laten volgen. De strafwetten
die huwelijken tussen gereformeerden en roomskatholieken verboden, werden buiten werking
gesteld. De regel dat alleen de gereformeerden
(tegenwoordig hervormden genoemd) een wettig
huwelijk konden sluiten in de kerk verviel; in de
provincie Utrecht mocht voortaan iedereen na een
burgerlijke ondertrouw de huwelijkssluiting laten
plaatsvinden in de kerk van eigen keuze.
Er waren geen spelregels hoe de godsdienstvrijheid en gelijkheid nader konden worden inge-
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Afb. 1. Het koor van de Johannes de Doperkerk te Breuketen, met altaar, in 1943 (oude prentbriefkaart).

vuld. Sommigen beperkten zich er toe alle vroegere geheimzinnigheid te laten varen. Anderen
gingen verder en hoopten dat ze door het bieden
van goede voorlichting veel protestanten weer
terug zouden kunnen krijgen naar de, in hun
ogen, enige ware kerk. De protestanten vonden
echter al snel dat de rooms-katholieken zich
te veel vrijheid aanmatigden; zij spraken van
een "ongemesureerde", ofwel onmatige, "religieyver" en van het "woelen van de roomschgezinden". Deze laatsten lieten zich echter niet
opnieuw in de onzichtbaarheid duwen; hun
"religie-yver" zou in diverse uitingen nog lang
voortduren.
De opbouw

Meteen in 1795 werden, inhakend op de
verkregen vrijheid en gelijkheid, de pogingen tot
oprichting van een rooms-katholieke statie in
Breukeien hervat. Er waren nogal wat problemen
te overwinnen, zowel met de provinciale overheid
alsook intern, bijvoorbeeld over de financiering
van bouw en onderhoud. Vóór het jaar om was,
was de zaak echter geregeld. De op 5 oktober
1795 aangekochte schuur op de timmerwerf van

scheepmaker Cornelis Schuyt, op wat tot voor
kort het Van-Ekristerrein was en nu het Molenwerfgebied is, werd voortvarend tot kerk verbouwd. Op 22 december en met kerstmis 1795
konden voor het eerst na meer dan twee eeuwen
weer openlijk rooms-katholieke godsdienstoefeningen in Breukelen worden gehouden. Het jaar
daarop stelde aartspriester Henricus Berendtzen,
die Maarssen als standplaats had, officieel de
nieuwe parochiegrenzen vast tussen Maarssen,
Teckop, Slootdijk en Breukelen. De uitkomst was
dat bij de statie Breukelen ongeveer vijfhonderd
communicanten werden ingedeeld. In 1797 werd,
na een onderling conflict tussen de pastoors, de
parochiegrens tussen Breukelen en Slootdijk wat
aangepast en een conflict met de parochie Maarssen over de scheiding van de armenzorg beslecht.
In de begintijd stonden in Breukelen en elders
alleen pastores en parochianen voor de opbouw
en het onderhoud van het kerkelijke werk. Overal
wist men voor de buitenwereld de eenheid te bewaren, ondanks intern botsende belangen en stromingen. Hun proces van op-, in- en aanpassen
maakte naar buiten toe eerder een geforceerde
indruk dan dat men het ervoer als een frisse en
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franke nieuwe eigen inbreng in de Nederlandse
samenleving.
Toen in 1814 een grondwet werd opgesteld,
met het oog op de vereniging van Nederland en
België, werd de godsdienstvrijheid zelfs grondwettelijk vastgelegd. Veel protestanten waren daar
niet zo gelukkig mee; ze vreesden dat het "protestantse karakter" van de natie zou worden aangetast, een angst die wel enige grond had omdat
met de toevoeging van de zuidelijke provincies
de bevolking immers voor de helft of meer uit
rooms-katholieken zou gaan bestaan.
Op veel plaatsen namen de rooms-katholieken het initiatief om oude gebruiken in ere te herstellen, ook in de gebieden ten noorden van de grote rivieren. De initiatieven
lagen vaak niet bij de geestelijkheid, maar bij de leken, en
omdat die nogal eens uit de hand wilden lopen, vonden de
bisschoppen en koning Willem I elkaar in een terughoudend
beleid. Zo stond de koning in het noorden processies alleen
daar toe waar ze altijd al onafgebroken waren gehouden.
Religieuze congregaties, die na de Reformatie uit Nederland verdwenen waren, kwamen maar langzaam weer tot
leven. Vanuit Noord-Brabant, waar in 1801 in Dongen het
eerste klooster van actieve vrouwelijke religieuzen tot stand
kwam, werden deze stichtingen uitgebreid over het
gebied ten zuiden van de grote rivieren. De eerste vrouwencongregatie ten noorden daarvan werd in 1822 in Amersfoort
opgericht. Het klimaat in het overwegend protestantse deel
van Nederland was daarvoor nog niet gunstig en het recht
van vereniging was vóór 1848 nog niet in de grondwet vastgelegd. Binnen de rooms-katholieke kerk werd een behoefte
aan steun vanuit religieuze congregaties echter wel in toenemende mate gevoeld. Men wenste een aantal taken binnen
de eigen gemeenschap te kunnen vervullen, zoals de opvang
van wezen, de verzorging en verpleging van zieken en het
onderwijzen van kinderen.

Met de kroning van koning Willem II, in 1840,
werd het tij voor het stichten van congregaties wat
gunstiger. In datzelfde jaar 1840 kwam de eerste
congregatie van broeders tot stand, in Maastricht.
Daarna kwamen er in betrekkelijk korte tijd over
heel Nederland verspreid verscheidene kloosters
van actieve religieuze zusters en broeders bij.
B reukeien bleef echter nog buiten hun blikveld.
Intussen was wel, na veel voorafgaande strubbelingen, in 1838 een eigen begraafplaats voor de
rooms-katholieken van Breukelen ingewijd, aan
de Broekdijk. Krap 51/2 jaar later begonnen dicht
daarlangs de treinen tussen Utrecht en Amsterdam te rijden.

Bisschoppelijke hiërarchie hersteld
In het begin van 1853 herstelde paus Pius IX
voor rooms-katholiek Nederland de bisschoppelijke hiërarchie als volwaardige kerkorganisatie.

De uitwerking in de praktijk was in het begin bescheiden. Er werd slechts één nieuwe bisschop benoemd: van Haarlem. Vicaris Joannes Zwijsen van
Den Bosch zou de eerstkomende 15 jaar tevens
als aartsbisschop van Utrecht optreden. Daar stond
hij voor een zware organisatorische taak. In het
zuiden had hij in feite een "bisdom" bestuurd,
dat alleen die naam miste. Maar in zijn nieuwe
aartsbisdom trof hij de naar anarchie tenderende
toestanden van de Missio Hollandica, de Hollandse Zending, aan, die iedere dienstdoende priester
als een missionaris had beschouwd. Na het overlijden van de laatste apostolische vicaris die de
leiding had in het missiegebied, in 1727, was een
systeem ontstaan van aartspriesterschappen, geleid
door een aartspriester die niet veel macht had en
onder formeel toezicht stond van de nuntius te
Brussel, die de Republiek niet binnen mocht komen. In zijn 15 jaar bouwde Zwijsen echter een
voortreffelijk georganiseerd aartsbisdom op.
Buiten de rooms-katholieke kring waren
meteen in 1853 nationaal de directe gevolgen van
de terugkeer van de rooms-katholieke kerkorganisatie opvallender dan binnen die kerk. De
antipapistische zogenaamde Aprilbeweging, die
zich keerde tegen de "verroomsing", kreeg opmerkelijk veel steun. Conservatieve krachten, die
als stroming bekend staan als het Grootprotestantisme, zagen in 1853 kans het liberale kabinet
Thorbecke, dat had ingestemd met de terugkeer
van de hiërarchie, ten val te brengen. Daarna
raakte deze stroming snel uitgebloeid.
De herinvoering van de oude kerkorganisatie
had onder het rooms-katholieke volksdeel echter
wel een verdere versterking van het zelfbewustzijn
tot gevolg. Het jaar 1853 werd door hen al gauw
beleefd als een nieuwe mijlpaal op de weg van
hun emancipatiegeschiedenis. Twee jaar na deze
belangrijke gebeurtenis, op 11 maart 1855, werd
de statie Breukelen officieel door mgr. Zwijsen
tot de parochie van St.-Jan Baptist verheven.
"Missionaris" H. Jongbloed was vanaf die datum
echt officieel pastoor van Breukelen. Op dezelfde
datum kreeg ook de statie Kockengen de status
van parochie.
Terzijde merk ik op, dat de naam St.-Jan Baptist in 1855
een typisch roomse naam was. De Nederlandse protestanten
spraken toen al heel lang van Johannes de Doper, die ze ook
niet als een heilige aanmerkten. Verder weg, in de oostersorthodoxie noemt men hem Johannes de Voorloper; dit ter
onderscheiding van Johannes de Theoloog, die wij Johannes
de Evangelist noemen. Eigenlijk zegt de onderscheidende
toevoeging de Voorloper meer dan Baptist of de Doper!
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Onderwijs
De ontwikkeling van bewustwording en ontplooiing in eigenheid der rooms-katholieken
leidde tot een scherpe profilering tegenover het
liberalisme en het protestantisme.
Uiteraard werden de leerstellige tegenstellingen tussen rooms-katholiek en protestant aan de
gelovigen goed duidelijk gemaakt. Opmerkelijk
is, dat ook bestaande sociaal-culturele verschillen
vaak werden verideologiseerd en als natuurnoodzakelijk en onoverbrugbaar afgeschilderd werden.
Het provinciaal concilie van de Nederlandse
kerkprovincie spoorde in 1865 aan tot het oprichten van eigen rooms-katholieke scholen. Op
22 juli 1868 gaven de Nederlandse bisschoppen
een gezamenlijk mandement uit over het lager
onderwijs. Dat stuk was sterk beïnvloed door de
pauselijke encycliek Quanta cura uit 1864 en de
daarbij gevoegde Syllabus errorum, een lijst van
tachtig stellingen die door elke rooms-katholiek
verworpen dienden te worden, welke werd beleefd
als een oorlogsverklaring aan de liberale beginselen. De bisschoppen beschreven godsdienstloos,
dus neutraal onderwijs als een droeve noodzaak,
waartoe de rooms-katholieken slechts in het uiterste geval hun toevlucht mochten nemen. Ze noemden het een plicht van de gelovigen om alle
middelen aan te wenden om tot eigen, roomskatholiek onderwijs te komen. In Kockengen werd
al in 1872 een rooms-katholieke lagere school
opgericht, met twee klaslokalen. Daarmee probeerde men de verbouw van de openbare school
overbodig te maken. Breukelen volgde een aantal
jaren later, met een school in de Herenstraat (het
huidige pand nr. 30), geleid door zusters Franciscanessen.
Aanvankelijk werden de religieuze congregaties in Nederland door Nederlandse priesters gesticht. Toen in 1872 in Duitsland de Kulturkampf
uitbrak, kregen we ook in Nederland de gevolgen
daarvan te zien. Die Kulturkampf was een conflict
tussen de rooms-katholieke kerk en de staat in
Pruisen en andere Duitse staten. Kanselier Otto
von Bismarck wilde het rooms-katholieke geestelijke leven onder staatstoezicht brengen, mede als
uitvloeisel van een gegroeid wantrouwen jegens
de rooms-katholieke Centrumpartij en beduchtheid voor de gevolgen van de uitroeping van het
dogma der pauselijke onfeilbaarheid. De roomskatholieke kerk verzette zich heftig tegen Bismarcks streven. Veel Duitse zusters kwamen de
grens met Nederland over. In Breukelen werd in

Afb. 2. Interieur van de Johannes de Doperkerk, met
zicht op het koor, 1995. De altaartafel is meer naar
voren geplaatst, de communiebanken zijn verwijderd en
de preekstoel staat op deze foto links. (Prentbriefkaart,
uitgegeven door de parochie.)

1877 door Duitse Franciscanessen het buitenhuis
Rhijn en Vecht, ten zuiden van kasteel Nijenrode,
aangekocht, wat zij tot het klooster Bethlehem
maakten. Op 24 december 1877 werd hun kapel
ingewijd door pastoor Wilhelmus Gerardus van
Vuuren, die er een plechtige hoogmis celebreerde
waarbij ook veel van zijn Breukelse parochianen
aanwezig waren. Een half jaar daarna meldde
pastoor Van Vuuren zich eerst mondeling en
daarna ook schriftelijk bij de moeder-overste van
het klooster Bethlehem met de mededeling dat hij
per 1 augustus 1878 in het dorp Breukelen een
bewaarschool en een naaischool wilde openen en
vroeg hij moeder Clara daarvoor enkele geschikte
en bekwame zusters. Hij kreeg er twee toegewezen. De lagere school kwam het jaar daarop tot
stand als vervolg op de bewaarschool.
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Het eigen onderwijs heeft een positieve bijdrage geleverd aan het emancipatieproces der
rooms-katholieken: de kinderen kregen niet alleen onderwijs in de profane vakken, maar ook
het godsdienstonderwijs nam een belangrijke
plaats in op het lesrooster. Op de scholen maakten de kinderen kennis met de religieuzen, en
vaak lag daar het begin van de wens om later zelf
te worden opgenomen in een congregatie. Bijgevolg groeide de groep full timers in dienst van de
rooms-katholieke kerk gestaag en werd het ontwikkelingspeil van de parochianen langzaam opgevoerd. Niet onvermeld mag blijven dat de activiteiten van de vrouwelijke religieuzen ook een
bijdrage leverden aan de emancipatie van de
vrouw. Zij vervulden vóór 1900 banen in het
onderwijs, de verpleging en de zorgsector die
voor een vrouw buiten het klooster toen nog
nauwelijks open stonden en deden daarmee baanbrekend werk.
Nieuw kerkgebouw
In 1880 werd in Breukelen de buitenplaats
Vroeglust publiek geveild. De rooms-katholieke
parochie had er een oogje op, maar durfde er niet
op vertrouwen dat hun acceptatie binnen de totale
Breukelse gemeenschap inmiddels voldoende
groot was om dat landgoed rechtstreeks aan te
kopen. Ze maakte gebruik van een stroman, Henricus Degenkamp. Die volbracht zijn missie met
succes.
Het huis Vroeglust, tussen Herenstraat en
Vecht, werd daarna pastorie. Architect E. Margry
kreeg opdracht een kerk te ontwerpen die in de
overturn, tussen Herenstraat en Straatweg, zou
worden gebouwd. Nadat twee al te ambitieuze
ontwerpen door het bisdom waren afgekeurd,
werd in 1883 zijn derde poging door kerkbestuur
en bisdom aanvaard.
De nieuwe kerk werd een neogotische pseudobasiliek. Pastoor W.G. van Vuuren wilde door de
omvang van het gebouw en de hoogte van de
toren het aanzien van de rooms-katholieke parochie in de Breukelse gemeenschap doen stijgen.
De bewuste navolging van de "hoog-katholieke"
gotische bouwstijl was een uiting van de herlevingsdrang, het streven naar restauratie van de
moederkerk, die de 19de-eeuwse Nederlandse
rooms-katholieken bezielde. De bevordering van
de gregoriaanse kerkmuziek was daarvan een
ander voorbeeld.
Op 8 april 1885 werd de nieuwe "parochie-

kerk van den Heilige Joannes den Dooper te
Breukelen" door de aartsbisschop van Utrecht
plechtig ingewijd. Al op 18 december 1884 had
pastoor Van Vuuren, door de bisschop daartoe
gemachtigd, de nieuwe torenklok gewijd. Bij die
gelegenheid werd hij drie kwartier achtereen geluid. Zo werd, zo verklaarde de pastoor "langs
dien weg den triomf over de ketterij in Breukelen
gevierd en in de lucht aan God en zijne Engelen
verkondigd". Deze profderende uitspraak getuigt
ervan dat de emancipatie van de rooms-katholieken tegen het einde van de 19de eeuw het
niveau van een "voltooide subcultuur" had bereikt. Subcultuur in dit geval in de specifieke
betekenis van een minderheid, die er een eigen ondergeschikt - stelsel van normen en waarden op
was gaan nahouden.
Rond de eeuwwende overgang van beslotenheid naar openheid
Rond de overgang van de 19de naar de 20ste
eeuw maakten de rooms-katholieken de overgang
van een naar binnen gerichte subcultuur, die zich
hoofdzakelijk beperkte tot het orde op zaken stellen in eigen kring, naar het zijn van een zelfstandig deel van het lokale en nationale geheel.
In Breukelen raakte de parochiale school in de
Herenstraat eind 1883 haar zusters Franciscanessen van het klooster Bethlehem kwijt. Het klooster
leidde al geruime tijd een financieel moeilijk bestaan en toen vanaf 1880 de problemen in Duitsland goeddeels voorbij waren, liet men op 31 oktober 1883 Rhijn en Vecht in het openbaar verkopen. In het voorjaar van 1884 verlieten de
laatste zusters Franciscanessen hun Bethlehem te
Breukelen. Hun werk in het onderwijs en de
ziekenzorg werd overgenomen door drie zusters
uit het klooster te Echt, waarvan er twee op 11
november 1883 in Breukelen arriveerden en de
derde in oktober 1884. Op 22 oktober 1885
kwamen ook nog drie vrouwelijke religieuzen uit
Goirle hierheen. Zij gingen niet op ruime afstand
buiten de dorpskern wonen, maar erin. Dat was
een praktische zowel als symbolische stap.
Na de verhuizing van kerk en pastorie naar het
Vroeglustterrein, werd de oude kerk bij de zuidoosthoek van Straatweg en Danne heringericht als
school en de oude pastorie verbouwd tot twee woningen: een onderwijzerswoning en een zusterhuis. In het tot onderwijzershuis aangewezen deel
werden eind 1883 alvast tijdelijk de nieuw aangekomen zusters ondergebracht.
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In 1889 vond opnieuw een wisseling van religieuzen plaats. Pastoor A.L.H. Hens sloot in dat
jaar een contract met de Congregatie van de
Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het
Gezelschap Jesus-Maria-Joseph, uit Den Bosch,
kortweg genaamd de Zusters van J.M.J. Een
onderwijzeres en zeven liefdezusters vestigden
zich tussen augustus en oktober 1889 in de
onderwijzerswoning en het zusterhuis. De bewaarschool, naaischool en lagere school waren al in
1885 overgebracht naar de verbouwde oude kerk,
waarbij de lagere school was opgedeeld in een
jongens- en een meisjesschool. In 1912 verhuisden de scholen naar nieuwbouw in de vroegere
tuin van Vroeglust en in 1913 de zusters naar een
nieuwgebouwd klooster ten zuiden van de Johannes de Doperkerk.
Deze vroeg-20ste eeuwse gebeurtenissen voltrokken zich volledig in het openbaar. Collectieve
antipapistische uitingen bleven uit. Het roomskatholieke volksdeel was inmiddels duidelijk een
nieuwe fase van zijn emancipatie ingegaan, waarin
het zich ontwikkelde van een subcultuur tot een
doelbewust deel van het geheel, zo men wil tot
een min of meer autonome deelmaatschappij, die
geaccepteerd was door de andere delen van de
samenleving. De nadruk in de strijd werd verlegd
van het kerkelijk erf naar politieke en sociaalmaatschappelijke terreinen. Daarna wachtte, in de
tweede helft van die eeuw, alleen nog de ontzuiling.
Slot

Dames en heren, ik dank u dat u kennis hebt
willen nemen van wat iemand uit de door pastoor
Van Vuuren nog in pittige bewoording verfoeide
ketterij te vertellen had. Het zal u duidelijk zijn

geworden dat ik, van mijn kant, ook het gewoel
der roomsgezinden boeiend genoeg vind om me
daar nader in te verdiepen. En Van Vuuren heeft
er, hoe dan ook, voor gezorgd dat er in Breukelen
een prachtige Johannes de Doperkerk staat - of,
zo u wilt, een Sint-Jan -, die het waard is nog heel
lang in volle glorie bewaard te blijven. Aan dat
doel heb ik, in zeer oecumenische stemming,
graag mee willen werken.
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Uit oude raadsnotulen (19)

Verkeersbeleid Breukelen-Nijenrode, 1935
"De heer van den Berg brengt ter sprake de wenschelijkheid
om in de dorpsstraten het eenrichting verkeer voor auto's
intevoeren, waarop de Voorzitter zegt de vrees te hebben dat
dan meer ongelukken zullen gebeuren dan thans. Nu is men
genoodzaakt langzaam te rijden. De heer van Ginkel zou er
wel voor voelen het snelle rijden langs den Rijksstraatweg,
b.v. in de Kom der gemeente tegen te gaan. De Voorzitter wil
overwegen of hier iets te doen is.
De heer v.d. Berg bepleit om bij de z.g. Watersteeg een

bord aantebrengen verboden interijden, waarop de Voorzitter
toezegt daarvoor te zullen zorgen."
(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr.
15. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van
Breukelen-Nijenrode, 8 februari 1935 - 21 december 1937.
Daarin: Vergadering van de gemeenteraad gehouden 4 november 1935.)
AA.M.

