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HOOFDSTUK 1

DE KATHOLIEKE KERK IN HET MODERNE NEDERLAND

Zijn wij modern?
Juist omdat wij katholiek zijn, zijn wij modern.

Pieter van der Meer de Walcheren in De nieuwe eeuw
Geciteerd uit Rogier/De Rooy 1953: 646

1.1. ontwikkeling van de katholieke kerk

1.1.1. inleiding
De betrokkenheid bij de katholieke kerk in Nederland komt naar voren in een groot
aantal gegevens die, als ze achter elkaar worden gezet, een trend, een ontwikke-
lingsgang aanduiden. Over welk soort gegevens hebben we het hier? Volgens de
definities van de rational choice theorie is ‘betrokkenheid’ de mate waarin mensen
voldoen aan de voorwaarden die voor een ruilrelatie met een god gelden, zoals die
door een religieuze organisatie worden gespecificeerd (Stark/Finke 2000: 103). De
rational choice theorie onderscheidt twee vormen van betrokkenheid: objectieve en
subjectieve betrokkenheid. Objectieve betrokkenheid verwijst naar het gedrag van
de leden, subjectieve betrokkenheid naar de instemming van de leden met de ge-
loofsvoorstellingen (Stark/Finke 2000: 103). Aan de hand van deze indeling heb ik
naar drie indices gekeken die de ‘ontwikkeling’ van de katholieke kerk aantonen: 1.
het blote lidmaatschap van de katholieke kerk in Nederland; 2. indices die de accep-
tatie van de door de katholieke kerk gestelde ethische en religieuze waarden en
normen aangeven; en 3. indices die de grootte en de frequentie van het door de
katholieke kerk gewenste religieuze gedrag aangeven. In deze definities is er sprake
van ‘groei’ van de katholieke kerk in Nederland als de mate waarin mensen aan de
door de katholieke kerk gestelde voorwaarden voldoen toeneemt, en van ‘verval’ als
de mate waarin mensen daaraan voldoen afneemt.

Het probleem bij het vaststellen van de ontwikkeling in de betrokkenheid is
dat deze gegevens niet voor de gehele periode sinds 1795 beschikbaar zijn. Vooral
gedurende de negentiende eeuw en zelfs tot ver in de twintigste eeuw werden veel
data niet verzameld of niet centraal of systematisch verzameld. Verder is gedurende
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deze periode op verschillende manieren hetzelfde item geteld. Daardoor is het
moeilijk vroegere data met latere te verbinden. Met al deze beperkingen voor ogen
wil ik in deze paragraaf proberen de trend in de betrokkenheid weer te geven en te
analyseren. Voor een eerste ordening van de data sluit ik aan bij het algemene in-
zicht dat de betrokkenheid bij de kerk groeide tot 1960 en na 1960 afnam. Een
presentatie van de data over de gehele periode in één keer geeft te grote tijdreeksen,
die moeilijk te presenteren en te interpreteren zijn. Bij een preciezere blik op de
data blijkt echter dat deze ontwikkeling niet zo eenduidig is, dat indices die ogen-
schijnlijk groei aanduiden ook als verval kunnen worden gezien, dat er al vòòr 1960
tekenen van verval waren en dat indicies van groei èn verval gelijktijdig voorkomen.
De data waarop de hier en ook de in de andere hoofdstukken gepresenteerde grafie-
ken gebaseerd zijn, zijn weergegeven in de bijlage.

1.1.2. groei tot 1960
De betrokkenheid van de katholieken bij hun kerk nam tot 1960 toe. Ten eerste
wijst de explosieve groei van het aantal katholieken, weergegeven in grafiek 1.1,
hier op. Sinds de eerste volkstelling van 1809 nam het aantal katholieken continue
toe van een dikke 800.000 naar bijna 4,5 miljoen in 1960. Het is echter opvallend
dat er na 1870 een versnelling van de groei optrad: nam het aantal katholieken
daarvòòr nog met enkele tienduizenden per decennium toe, na 1870 kwamen er elke
tien jaar 100.000 of zelfs enkele honderdduizenden katholieken bij. Als we kijken
naar het aandeel van de katholieken in de Nederlandse samenleving is zo’n eendui-
dige trend niet te zien. Het procentuele aantal katholieken nam na een kleine stij-
ging tot 1830 weer sterk af met ruim 2 procentpunten. Dat betekent dus dat de
katholieke bevolking in deze periode minder snel groeide dan de gehele bevolking –
een relatief verlies en een verzwakking van de positie van de kerk in de samenleving.
Na 1910 nam hun aandeel echter weer toe en steeg het tot ongeveer 40% in 1960,
waarmee de katholieke kerk het grootste kerkgenootschap in Nederland geworden
was.
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Grafiek 1.1.: aantal katholieken in Nederland 1809-1960
Bronnen: volkstellingen; De Kok 1964: 292
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Over de daadwerkelijke betrokkenheid van de katholieken bij hun kerk in deze
periode is weinig bekend. Als indicatie kan het aantal zielzorgeenheden dat de gelo-
vigen ter beschikking staat genomen worden. Immers: als het aantal katholieken
groeit en hun betrokkenheid toeneemt, zijn meer van dergelijke eenheden nodig om
aan de groeiende vraag te voldoen. Het aantal zielzorgeenheden van de katholieke
kerk verdubbelde tussen 1814 en 1960 van 824 naar 1.649. Een gedeelte van deze
groei kan, vooral in de beginperiode, verklaard worden door de omzetting van onof-
ficiële pastorale structuren en instanties (schuilkerken, staties) in officiële, zodat er
mogelijk sprake is van een lagere netto groei. De groei van het aantal zielzorgeenhe-
den ging schoksgewijs. In eerste instantie daalde de groei, om vanaf het derde kwart
van de negentiende eeuw weer toe te nemen. Na de oorlog is er zelfs aanvankelijk
nog een verdrievoudiging van de groei. Tussen 1955 en 1960 stabiliseerde de groei
zich weer.
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Tabel 1.1.: aantal zielzorgeenheden van de katholieke kerk in Nederland 1814-1960

Jaar Aantal zielzorgeenheden Groei per jaar

1814 824 -

1864 941 2,34

1887 979 1,65

1912 1.105 5,04

1947 1.414 8,83
1955 1.624 26,25

1960 1.649 5,00

Bronnen: Goddijn et al. 1999: 502; The Catholic Church in the Netherlands [1959]: 10-11;  Van

Dam 1913: 134.

Hoe de instemming van de katholieken met de katholieke leer was en hoe men
verder bij de kerk betrokken was, is niet of niet systematisch bekend. Pas vanaf de
tweede helft van de jaren vijftig worden dergelijke kwantitatieve gegevens verza-
meld. Onderzoeksgegevens uit 1960 laten zien dat de katholieken zich in dat jaar in
grote mate verbonden aan en verbonden voelden met de kerk: katholieken gingen
regelmatig naar de kerk, spraken gebeden, lazen kerkelijke en confessionele bladen,
waren kerkelijk getrouwd en voedden hun kinderen katholiek op. Alleen het lezen
van de Bijbel bleef achter in de hoge percentages, wat te verklaren is door het gerin-
ge belang dat in het algemeen daaraan door de kerk gegeven werd.

Tabel 1.2.: betrokkenheid van katholieken bij kerkelijke en religieuze praktijk (1960)

Indicatie %

Geregelde kerkgang 87

Geregelde bijbellezing 6

Tafelgebed 91

Gebed op andere momenten 79
Bijhouden kerkelijk blad 64

Eigen dagblad 78

Omroepblad 60

Bezoek geestelijke 77

Alle kinderen gedoopt 98

Confessionele school 92
Kerkelijk getrouwd 95

Bron: Peters/Schreuder [1987]: 146.

Andere gegevens uit deze periode kunnen alleen indirect wijzen op de betrok-
kenheid van de katholieken bij hun kerk. Aangenomen dat alleen door intensief
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contact met de kerk jonge mannen tot een priesterroeping komen, laat de stijging
van het aantal (reguliere en seculiere) priesterwijdingen zien dat de betrokkenheid
van de katholieken bij hun kerk groeide. De ontwikkeling van het aantal wijdingen
vertoont een wisselend beeld, dat misschien ook verklaard kan worden door verande-
ringen in de opleidingseisen en dergelijke. Maar de algemene trend is van een voor-
zichtige groei tot ongeveer 1890, daarna een stijging tot ongeveer 1940, waarna het
aantal wijdingen langzaam terugloopt.

Grafiek 1.2.: aantal priesterwijdingen (regulier en seculier)
1853-1960

Bronnen: Dellepoort 1955: 47; Thurlings 1971: 167, 170; 
Ontwerprapport…  [1969]: 60
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Voor de religieuzen zijn dergelijke cumulatieve gegevens niet beschikbaar. Maar
diverse onderzoeken laten zien dat de professies bij broeder-onderwijscongregaties
(Van Vugt 1994: 100-102, 222), bij de Franciscanessen van Oirschot (Monteiro
2000: 413), bij de Minderbroeders (Baan 1965: 115, 121) en bij de Zusters ‘Onder
de Bogen’ (Eijt 1995: 121, 123, 125-126) een soortgelijk beeld vertonen: groei tot
ongeveer 1930/1940, daarna afname.

1.1.3. tekenen van verval na 1920
Het algemene beeld dat de groei tot 1960 doorging moet echter worden genuan-
ceerd. Al in het interbellum begon de katholieke kerk in de problemen te raken. De
groeiende onkerkelijkheid ging bijvoorbeeld ook aan de katholieke kerk niet voor-
bij. Berekeningen van het CBS (Faber/Ten Have 1970: 32-34) laten zien dat de
katholieken tussen 1930 en 1947 117.000 mensen aan onkerkelijkheid verloren.
Dit is 4,0 % van het aantal leden van 1930. Op deze getallen bracht het CBS welis-
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waar een correctie aan die het aantal verlaagde tot 76.000 (2,2%), maar daarmee
werd de katholieke kerk wel weer een grotere verliezer dan de Nederlandse Her-
vormde Kerk. Verder hebben we hierboven gezien dat vanaf het midden van de
jaren vijftig van de twintigste eeuw de groei van het katholicisme begon te stagne-
ren (grafiek 1.1.): het aantal katholieken nam sinds de volkstelling van 1947 in
absolute èn relatieve zin nog nauwelijks toe. Ook zagen we dat er na 1955 een plot-
selinge stagnatie in de groei van het aantal zielzorgeenheden was (tabel 1.1.), die
met deze teruggang te maken kan hebben.

De betrokkenheid van de katholieken bij de kerk begon in deze periode even-
eens af te nemen. Bijvoorbeeld het aantal katholieken dat niet voldeed aan hun
paasplicht, de zogenaamde non-paschantie. Longitudinale gegevens daarover staan
ons niet ter beschikking, maar in de ogen van de tijdgenoten was de non-paschantie
toegenomen en schrikbarend hoog. Rond 1930 bedroeg het aantal non-paschanten
in het aartsbisdom Utrecht 6%, in het bisdom Haarlem 22%, in het bisdom Den
Bosch 1,2% en in het bisdom Breda 1,8%. Non-paschantie kwam vooral voor in de
grote steden, oplopend tot 38% in Amsterdam (Peters/Schreuder 1987: 123-124).
Na de oorlog werd wederom duidelijk dat het misbezoek afnam. Tabel 1.3. laat dit
vanaf eind jaren veertig, begin jaren vijftig tot het meetpunt 1967 voor een aantal
grotere Nederlandse steden zien.

Tabel 1.3.: ontwikkeling misbezoek in enkele steden

Vroegere
telling

%
misbezoek

Misbezoek
januari 1967

Amsterdam 1948 53 38

Rotterdam 1951 48 33
Utrecht 1950 67 49

Arnhem 1956 52 45

Schiedam 1956 48 45

Delft 1958 65 59

Vlaardingen 1962 52 46

Amersfoort 1963 57 53
Hengelo 1961 79 76

Deventer 1961 69 71

Alkmaar 1964 70 74

Zaandam 1962 54 52

Beverwijk 1962 64 64

Tilburg 1958 72 60
Maastricht 1956 57 50

Bron: Kusters 1968: 159.

Tenslotte werd iets van de daling van de betrokkenheid bij de katholieke kerk
zichtbaar in de stagnatie en achteruitgang van de roepingen. Grafiek 1.2. vertoonde
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tot de jaren dertig van de twintigste eeuw een sterke stijging van het aantal pries-
terwijdingen. Na de explosieve stijging in dat decennium nam het aantal wijdingen
echter weer af om, afgezien van een kleine oprisping in het midden van de jaren
vijftig, niet meer toe te nemen. Ook het aantal aanmeldingen voor de seminaries
stagneerde, zoals grafiek 1.3. laat zien. Het aantal nieuwe studenten daalde vanaf
1932 continue, leefde in de eerste tien jaar na de oorlog iets op, en daalde sindsdien
weer.

Grafiek 1.3.: intrede in groot-seminarie en noviciaat 1932-1960
Bron: Baan 1965: 108
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Ook andere bronnen (Ontwerp-rapport [1969]: 60), die een iets andere telling hante-
ren, wijzen op een gestage daling van het aantal eerstejaars in de grootseminaries
tussen 1930 en 1960. Tegelijkertijd nam het aantal uitvallers op de grootseminaries
en in de noviciaten toe. Baan (1965: 118) heeft dit voor de grootseminaries in drie
bisdommen en van vijf geselecteerde ordes voor de periode 1910-1939 berekend.
Tot 1920 schommelde het aantal uitvallers vòòr de priesterwijding tussen de 5 en
de 20%, daarna schommelde het aantal tussen de 30 en de 40%.

Ook het aantal roepingen voor het religieuze leven begon in het interbellum al
te stagneren. De gegevens van verschillende individuele ordes duidden dat al aan (cf.
1.1.2.), maar deze gegevens zijn te gefragmenteerd en te individueel om van een
trend te kunnen spreken. Een wat meer completer beeld van deze neergang geeft een
steekproef onder actieve en contemplatieve zustercongregaties, waarvan de gegevens
in tabel 1.4. samengevat zijn.
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Tabel 1.4.: intrede zustercongregaties 1934-1947

Periode
Totaal
Aantal

Gemiddelde
Per jaar

1934-1940 4593 656,14

1941-1947 3317 473,86

Bron: Schooneman 1950: 82.

Voor een latere periode zijn wel gecumuleerde gegevens beschikbaar. Deze laten een
gemengd beeld zien: het aantal nieuw ingetreden zusters neemt duidelijk verder af,
terwijl het aantal nieuwe broeders een lichte stijging vertoont.

Grafiek 1.4.: intrede in congregaties 1950-1960
Bronnen: Ontwerprapport… [1969]: 61; Thurlings 1971: 167
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1.1.4. verval na 1960
Na 1960 nam de betrokkenheid van de katholieken bij de kerk sterk af. Een alge-
mene indicatie van deze trend wordt door het aantal katholieken in de Nederlandse
samenleving gegeven. Zowel het absolute aantal katholieken als hun relatieve aantal
zijn sinds 1960 teruggelopen. Het absolute aantal katholieken nam tot 1983 nog
wel toe. In dat jaar werd een nieuwe grondwet ingevoerd, die de consequentie had
dat de ledenadministratie voortaan door de kerkgenootschappen zelf moest plaats-
vinden. Daarna nam het absolute aantal katholieken af. Een en ander is weergegeven
in grafiek 1.5.
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Grafiek 1.5.: aantal katholieken in Nederland 1960-2001
Bronnen: Volkstellingen; De Kok 1964: 292; KASKI
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Als andere onderzoeksmethoden gehanteerd worden blijkt dat het aantal katholie-
ken wel eens lager zou kunnen zijn dan deze officiële cijfers aangeven. Verschillende
enquêtes geven namelijk een lager percentage katholieken aan dan de officiële tel-
lingen. De verschillen tussen de officiële telling en enkele opiniepeilingen zijn
weergegeven in tabel 1.5.

Tabel 1.5.:aantal katholieken volgens officiële tellingen en volgens opiniepeilingen

1959-1996

Jaar Volkstelling/KASKI Opiniepeiling

1959 40,1 37

1966 40,5 35

1970 40,6 37

1974 40,1 33

1975 40,2 37
1979 40,1 31

1996 34,8 21

Bronnen: Volkstellingen; De Kok 1964: 292; KASKI; Jonkers/Te Winkel [1980]: 21; Dekker et al.

1997: 12..

Een goede indicator voor de betrokkenheid van katholieken bij hun kerk is de
deelname aan sacramentele rites. Door deel te nemen aan een sacramentele rite komt
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een katholiek voor kortere of langere tijd in meer of minder intensief contact met de
kerk, haar leer, haar voorgangers en haar plaatselijke geloofsgemeenschap. Sinds zij
jaarlijks geteld wordt, is de deelname aan de sacramenten gedaald (grafiek 1.6.).
Het percentage katholieken dat deelneemt aan de zondagse viering, dat jaarlijks
tijdens een telweekend geteld wordt, nam af van 64,4% in 1960 tot 9,0% in 2001.
Het aantal doopsels is berekend als percentage van het aantal kinderen dat bij de
burgerlijke stand als katholiek werd aangegeven. Omdat sinds de grondwetswijzi-
ging van 1983 niet meer bekend is hoeveel kinderen uit een katholiek ouderpaar
geboren worden, houdt deze lijn in dat jaar op. Het percentage katholiek geboren
èn katholiek gedoopte kinderen was altijd hoog, maar haalde nooit de 100% en
daalde met een kleine oprisping van 98,4% naar 90,1% in 1983. Het aantal eerste
communies, hier gerekend als percentage van het betreffende doopcohort, daalde
ook niet veel maar wel constant van 92,9% in 1959 naar 87,9% in 2000. Het aantal
vormsels als percentage van het betreffende doopcohort daalde van 79,0 naar 60,0%.
Tenslotte daalde het aantal kerkelijke huwelijken als percentage van het aantal
burgerlijk huwende katholieken van 83,4% naar 51,7% in 1985.

Grafiek 1.6.: participatie aan sacramenten 1959-2001
Bronnen: KASKI; CBS; Thurlings 1971: 170; Vijf jaar kerkontwikkeling 
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Analoog aan deze verminderde participatie nam het aantal zielzorgeenheden sinds
1968 af van 1852 naar 1584 in 2002 (Goddijn et al. 1999: 502; KASKI).

Verder is de identificatie van de katholieken met hun geloof, hun kerk en hun
voorgangers afgenomen, zoals blijkt uit tabel 1.6. Centrale geloofspunten van de
katholieke kerk worden door een minderheid van de katholieken onderschreven (cf.
Schepens 1992). Alleen het geloof in de hemel en het idee dat bidden zin heeft kan
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nog op een meerderheid rekenen. Verder zegt een zeer kleine minderheid van de
katholieken een geestelijke op te zoeken bij problemen, blijkt er geen behoefte te
zijn het christendom te verbreiden en willen katholieken zich niet langer uitslui-
tend met geloofsgenoten organiseren.

Tabel 1.6.: Identificatie van katholieken met geloof en kerk 1960-1996

1960 1966 1970 1975 1979 1996

Geregelde kerkgang 87 86 49 27

Bezoek geestelijke bij problemen 49 21 8
Kerkelijk getrouwd zijn 95 98 96 91

Regelmatig Bijbellezen 6 7 3

Orthodoxie algemeen 38 20 3

Persoonlijke God 61 37 17

Orthodoxie hiernamaals 54 21 17

Leven na de dood 71 60 64 46
Hemel 86 78 76

Vagevuur 54 30 32

Hel 56 27 34

Duivel 56 32 36

Verloop wereldgebeuren volgens plan 38 35 29

Natuurrampen Gods wil 47 34
Bijbel als woord van God 66 50 32

Bidden heeft zin 91 76 63

Christendom verbreiden 84 61 32

Verzuilingsmentaliteit 29 12 8

Zuilgedrag 60 38 22

Buitenkerkelijk geworden 13 30 48

Bronnen: Peters/Schreuder 1987: 147, 156; Dekker et al. 1997: 47, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 73;

Jonkers/Te Winkel [1980]: 130-131.

De betrokkenheid van de katholieken blijkt ook uit de hoogte van de financiële
bijdragen aan de kerk. Dit is het beste weer te geven met behulp van gegevens van
de Actie Kerkbalans. Sinds 1972 neemt de katholieke kerk in Nederland deel aan
deze jaarlijkse oecumenische actie, waarbij de leden van de deelnemende kerken
worden opgeroepen een financiële bijdrage te geven aan hun locale geloofsgemeen-
schap. Sindsdien is de bijdrage van de katholieken aan de kerk sterk gegroeid (gra-
fiek 1.7.). Dit kan, zeker voor de eerste jaren, verklaard worden door de toegenomen
bekendheid van de Actie Kerkbalans. De afnemende groei, en voor een enkel jaar
zelfs een absolute daling van de bijdrage, wijzen erop dat de actie zo’n beetje aan het
einde van zijn mogelijkheden is. Informatiever is de vergelijking van de groei met
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de inflatie, eveneens weergegeven in grafiek 1.7. Tussen 1980 en 1986 en sinds
1990 bleef de groei van de bijdragen achter bij de inflatie, wat voor de katholieke
kerk een netto een verlies aan inkomsten betekende.

Grafiek 1.7.: bijdragen kerkbalans 1972-2001
Bron: Actie Kerkbalans
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De deelname aan de Actie Kerkbalans lijkt op het eerste gezicht de laatste tien jaar
tamelijk gelijkmatig te zijn. Maar de landelijke participatie wordt geflatteerd door
de groei van de deelname in het bisdom Groningen. Als we dit bisdom uitsluiten,
omdat daar slechts een klein deel van de Nederlandse katholieken woont, dan wordt
de daling van de deelname duidelijker zichtbaar. Bovendien was de deelname in de
jaren waarover mij gegevens ter beschikking staan altijd al gering: slechts een min-
derheid van de aangeschreven adressen nam deel aan de Actie. Een en ander is weer-
gegeven in tabel 1.7.
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Tabel 1.7.: Participatie Actie Kerkbalans 1989-2001

Utr. H’lem R’dam Breda DB R’mond Gron. NL Ex. Gron.
1989 66 39 38 56 43 41 56 48,4 47,2
1991 64 40 38 56 44 40 51 47,6 47
1993 63 37 38 56 49 42 58 49 47,5
1994 63 36 37 56 47 42 60 48,7 46,8
1995 60 38 35 55 43 40 61 47,4 45,2
1996 60 37 35 55 43 43 64 48,1 45,5
1997 59 37 35 54 43 38 64 47,1 44,3
1998 60 39 35 53 43 40 65 47,9 45
1999 60 39 35 52 43 38 66 47,6 44,5
2000 59 39 35 52 43 36 65 47 44
2001 58 39 35 51 42 36 66 46,7 43,5

Bron: Actie Kerkbalans.

Een laatste indicator van betrokkenheid is de omvang van het vrijwilligerswerk
dat de katholieken voor hun kerk doen. In de drie peiljaren waarin dit gemeten
werd nam het aantal vrijwilligers en het gemiddelde aantal vrijwilligers per paro-
chie in eerste instantie toe, om daarna weer af te nemen. Ook het aantal vrijwilligers
als percentage van alle katholieken steeg tussen 1977 en 1987, om daarna weer licht
te dalen. Overigens was over alle jaren slechts een kleine minderheid van de katho-
lieken als vrijwilliger actief in de parochie. Vervolgonderzoek moet aantonen of de
neergaande trend aanhoudt of dat de kerk in staat is gebleken weer meer vrijwilli-
gers te werven.

Tabel 1.8.: aantal vrijwilligers

Jaar
Aantal vrijwilligers

(x 1.000)
Gemiddelde
per parochie

Procentueel
Aantal

1977 230 139 4,2

1987 332 188 6,0
1997 285 170 5,4

Bron: KASKI.

1.1.5. conclusie
De betrokkenheid bij de katholieke kerk groeide in het begin langzaam. Tussen
1795 en ongeveer 1870 nam het aantal katholieken slechts langzaam toe en de groei
in het aantal zielzorgeenheden nam aanvankelijk weer af. Het aantal nieuw gewijde
priesters steeg tot ongeveer 1890 slechts langzaam. Tussen 1870 en 1960 groeide de
betrokkenheid bij de kerk explosief. Het aantal katholieken groeide veel sterker dan
daarvoor, evenals het aantal beschikbare zielzorgeenheden. Sinds 1910 nam ook het
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relatieve aantal katholieken weer toe. Het beschikbare pastoraal personeel nam in
aantal sterk toe en aan het eind van de periode kon een grote betrokkenheid bij de
kerk worden gemeten. Toch zijn er aanwijzingen dat de betrokkenheid bij de kerk
in het interbellum begon af te nemen. De kerk leed aan ledenverlies en na de Twee-
de Wereldoorlog stabiliseerde de groei in het ledenaantal. Ook kon na 1945 een
daling van het kerkbezoek worden vastgesteld. De daling van het aantal nieuwe
wijdingen en intredes zette al voor 1940 in, evenals de aanmeldingen bij de semina-
ries. Na 1960 zette deze daling in de betrokkenheid sterker door. Het aantal leden
nam in absolute en relatieve zin af. Ook de betrokkenheid bij de kerk, zoals dat tot
uiting komt in de deelname aan de sacramenten en de instemming met centrale
geloofspunten, daalde. De financiële bijdragen stegen wel in absolute zin, maar de
groei stabiliseerde zich, nam in een aantal jaren af en bleef regelmatig achter bij de
inflatie. Na een kleine groei daalde ook het aantal vrijwilligers in de parochie weer.
De ontwikkeling in de betrokkenheid bij de kerk kan dus gekenmerkt worden door
een langzame groei tussen 1795 en 1870, een snelle groei tussen 1870 en 1960,
beginnend verval tussen 1920 en 1960 en doorzettend verval na 1960.

1.2. visies op het moderne katholicisme

1.2.1. inleiding
De ontwikkeling van het katholicisme in Nederland heeft aanleiding gegeven tot
vele historische beschrijvingen, en pogingen om patronen in die ontwikkeling te
ontdekken en verklaringen voor die patronen te geven. De ontwikkeling van het
katholicisme in Nederland blijkt een lastig onderwerp te zijn: het gaat om een ui-
terst breed maatschappelijk verschijnsel met zeer diverse aspecten. De verklaringen
en de ontdekte patronen verschillen daardoor soms op significante punten, wat het
onbegrip over de ontwikkeling alleen maar groter maakt. In de tweede subparagraaf
wil ik een aantal van die visies op de ontwikkeling van het katholicisme, waar ik
door de keuze van het thema mee in debat treed, voorstellen. Ik concentreer mij op
studies van na 1945 en bekijk welke verklaring zij geven voor de ontwikkeling van
het katholicisme en hoe zij die geven. In 1.2.3. evalueer ik deze verklaringen onder
het gezichtspunt van wetenschappelijke vooruitgang. Zo wil ik er zicht op krijgen
of er behoefte is aan nòg een verklaring, vanuit het gezichtspunt van de rational
choice theorie, en wat de toegevoegde waarde van deze theorie zou moeten zijn.

1.2.2. verklaringen sinds 1945
Versluis (1948) is de eerste waarvan ik een perspectief op de ontwikkeling van de
katholieke kerk in Nederland heb kunnen vinden. Zijn werk, dat bedoeld is als een
instructieboek voor aanstaande leraren op katholieke scholen, wil laten zien hoe de
katholieken van een ‘niet-volk’, zoals hij zelf zegt, zijn geworden tot een erkend en
volwaardig deel van de Nederlandse samenleving. Daarvoor deelt hij de geschiede-
nis van het katholicisme in drie perioden in: een periode van godsdienstige emanci-
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patie (1795-1853), een periode van politieke en culturele emancipatie (1853-1903)
en een periode van sociale emancipatie (1903-). Hij beschouwt dit als drie, chrono-
logisch scherp te onderscheiden, thematische aspecten van de ontwikkeling van de
katholieken. Hij wijst drie factoren aan die de emancipatie van de katholieken tot
stand hebben gebracht. Ten eerste de politieke liberalisering, die het mogelijk heeft
gemaakt dat de kerkelijke hiërarchie hersteld werd. Dit krijgt vooral in het eerste
deel de aandacht. Ten tweede wijst hij op de achterstelling van de katholieken op
godsdienstig, politiek/cultureel en sociaal gebied. Ten derde wijst hij op de kracht
van de katholieken zelf, die hiertegen in protest kwamen. Daarbij heeft hij vooral
aandacht voor het werk en het optreden van enkele katholieke voormannen. Zijn
methode is een historische, waarbij de beschrijving van de geschiedenis voorop
staat.

In tegenstelling tot de verheerlijkende beschrijving van Versluis was het de
bedoeling van Rogier en De Rooy (1953; cf. Rogier 1956) om een ‘genetisch’ beeld
te geven van de ontwikkeling van de katholieken in Nederland, wat in de verant-
woording van Rogier (1956) gespecificeerd wordt als een historisch betrouwbare
beschrijving. Hun indeling van de geschiedenis heeft (misschien daarom) een meer
chronologisch dan thematisch karakter en beschrijft de geschiedenis van de katho-
lieken sinds 1850 in vaste periodes van 25 jaar. Slechts één periode heeft, opvallend
genoeg, een thematische titel: de kwarteeuw der ontluiking (1900-1925). Voor
Luykx (2000: 49, 65, 226) is dit een reden om ‘ontluiking’ als theoretisch kader van
het hele werk te zien: dat de ontwikkeling van de katholieken tot stand werd ge-
bracht door het langzaam groeiende inzicht dat ze iets hebben bij te dragen aan het
geheel van de samenleving. Hoewel ik dit door Luykx gereconstrueerde kader, we-
gens afwezigheid van een theoretische verantwoording door de auteurs, niet zo stel-
lig kan onderschrijven, biedt het wel een goed aanknopingspunt om dit omvangrij-
ke werk te begrijpen. Rogier en de Rooy besteden relatief veel aandacht aan de
maatschappelijke ontwikkelingen, ze laten zien dat de katholieken hierdoor beïn-
vloed werden en beschrijven hoe de katholieken bij de ontwikkelingen aansloten.
Dit waarderen zij ook in normatieve zin positief.

In 1966 verscheen een artikel van Ponsioen, waarin hij probeerde met behulp
van verschillende sociologische deeltheorieën, hij was niet overtuigd van de moge-
lijkheid om één theorie te gebruiken, de opkomst van non-conformistisch gedrag
(t.o.v. de leiding van de kerk) onder de na-oorlogse katholieken te verklaren. Hij
gebruikt vier deeltheorieën: de theorie van het nationalistisch revitalisme, de strati-
ficatietheorie, de theorie van sociale stromingen en een cultuursociologische verkla-
ring. Deze worden op een lichte manier logisch met elkaar verbonden tot een in-
tern-kerkelijke verklaring voor de opkomst van non-conformistisch gedrag bij ka-
tholieken. Ponsioen wijst er ten eerste op dat de ultramontaanse norm, die confor-
miteit bevorderde, door de ontwikkeling van een ‘nationaal katholicisme’ na de
oorlog verzwakt en gerelativeerd werd. Verder wijst hij erop dat de zuilorganisaties
eerst gebruikt werden voor de controle van de leden, maar dat die leden in de zuil-
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organisaties gesocialiseerd werden tot kritische katholieken. Deze twee ontwikke-
lingen hebben, onder invloed van de maatschappelijke veranderingen, de opkomst
van een libertijnse houding binnen de kerk bevorderd. Daardoor, en wederom door
de ontwikkeling van wetenschap en techniek, werd een ‘experimentele’ houding
binnen de kerk bevorderd.

Het artikel van Schreuder (1969), over de ontwikkeling van de katholieke kerk
van volkskerk naar denominatie, heeft in het denken over de ontwikkeling van de
kerk relatief veel invloed gehad. Hij beschrijft twee stereotype verschijningsvormen
van religieuze organisaties om daarmee de veranderingen in katholiek Nederland te
kunnen duiden. Aan de ene kant staat de volkskerk, een organisatie die sterke uni-
versaliteits- en absoluutheids-pretenties heeft, die het gehele sociale leven van de
leden wil omvatten, die sterke maatschappelijke verbindingen heeft, waarbinnen
een overaccentuering van het ambt is en die door de parochiestructuur overal aanwe-
zig is. Deze vorm van kerk-zijn is volgens Schreuder tegenstrijdig met de moderne
samenleving en daarom moet een verandering optreden. Deze nieuwe vorm wordt
vrijwilligerskerk genoemd, een organisatie die de universaliteitspretentie heeft
opgegeven, die op religie gespecialiseerd is en dus weinig sociale banden heeft,
waarin een nieuw evenwicht tussen clerus en leken is en de kerk een service-
instituut wordt waarbinnen de parochie geen belangrijke rol meer speelt. In andere
artikelen (bijvoorbeeld 1969: 69-75) schetst hij de contouren van zo’n moderne,
service-gerichte kerkorganisatie. Behalve het veronderstelde conflict met de moder-
niteit geeft hij niet verder aan waarom en hoe religieuze organisaties tot deze vorm
komen, en wanneer het niet lukt.

Een van de eersten die de zuil tot onderwerp nam is Thurlings (1971). Hij
omschrijft een zuil als een netwerk van autonome groepsverbanden op levensbe-
schouwelijke grondslag. Belangrijk in deze omschrijving is dat een zuil niet zonder
ideologie kan bestaan. Vervolgens bekijkt hij de ontwikkeling van het katholicisme
in Nederland onder het opzicht van verzuiling en ontzuiling. Daarvoor gebruikt hij
een theorie van cultureel pluralisme. Dit is een model van een maatschappij waarin
twee of meer groepen die hun eigen identiteit wensen te behouden, met elkaar wor-
den geconfronteerd. De katholieken waren volgens Thurlings zowel een emancipe-
rende minderheid als ook een pluraliserende minderheid, die haar eigen plek in de
samenleving opeiste. De ontwikkeling van het katholicisme ziet hij aan de hand van
dit model in de volgende fasen: 1572-1795 de periode van de schuilkerken, 1795-
1860 de periode van de emanciperende kerk, 1860-1954 de periode van de verzui-
lende kerk en vanaf 1954 de periode van de ontzuilende kerk. De verzuiling wordt
in de conclusie verklaard als resultante van het interactieproces tussen twee bevol-
kingsgroepen, waarvan er één de emanciperende is; de ontzuiling als gevolg van het
succes van de emanciperende strategie, waardoor op een gelijkwaardige manier
contacten met de samenleving gemaakt konden worden. Als gevolg daarvan viel het
ideologisch fundament onder de zuil weg en moest het tot ontzuiling komen.

Coleman (1978) neemt niet de zuil maar de ontwikkeling van de kerk als uit-
gangspunt, die hij analyseert met de resource mobilization theory. Hij ziet de kerk
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als een collectiviteit die onder druk van de modernisering op zoek moest gaan naar
oplossingen voor de ontstane problemen. Centraal aan zijn betoog is dat de katho-
lieke kerk in Nederland bijzonder goed in staat was met de haar ter beschikking
staande middelen om te gaan. Want bij het begin van het moderniseringsproces, dat
hij na de Tweede Wereldoorlog plaatst, vormden de katholieken een groot gedeelte
van de bevolking, met een uitgebreid maatschappelijk netwerk, vele financiële en
andere middelen en een groot groepsbewustzijn. Na 1960 werden de maatschappe-
lijke organisaties verzelfstandigd en concentreerde men zich volledig op de kerkor-
ganisatie. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe, nationale organisaties, waardoor de
bisschoppen aan het hoofd kwamen van een hervormingsbeweging. Geleidelijk aan
begon men te experimenteren met veranderingen en moderniseringen. In de periode
tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie toonde de Nederlandse kerk dat ze zich
zeer snel kon veranderen. De polarisatie die dat opleverde wordt door Coleman
positief gewaardeerd als een teken van interne differentiatie. Ook de manier waarop
met de conflicten rondom Mgr. Simonis en Mgr. Gijsen werd omgegaan waardeert
hij als een teken van de flexibiliteit van het Nederlandse model. Op basis van deze
analyse van de organisatorische veranderingen tussen 1958 en 1974 concludeert hij
dat de katholieke kerk in Nederland zich aanzienlijk heeft gemoderniseerd en dat
het daardoor grote kansen heeft in de moderniteit verder te bestaan. Helaas gaat de
analyse van Coleman niet verder dan 1974. Juist in de periode daarna gingen veel
van de verworvenheden weer teloor.

Laeyendecker (1980) probeert de veranderingen in het katholicisme met de
veldtheorie van Yinger te verklaren. Sociale systemen kennen in deze theorie een
wederzijdse beïnvloeding van structuur, cultuur en sociaal karakter. Sociale verande-
ring heeft dan plaats gevonden, als al deze componenten zich in de loop van een
proces van wederzijdse aanpassing veranderd hebben. Omdat de katholieke kerk in
Nederland een relatieve autonomie heeft binnen de wereldkerk, wijst Laeyendecker
naast de externe factoren, zoals de liberalisering van de samenleving en de Romeinse
centralisering, op de specifieke omstandigheden van het Nederlands katholicisme.
Vooral de minderheidspositie acht hij voor het Nederlands katholicisme relevant.
Door deze factoren, die hij in hun samenhang ziet, werd het Nederlands katholicis-
me van een onderdrukte minderheid tot een triomfalistisch machtsblok en de ka-
tholieken de grootste bevolkingsgroep. Echter: de grenzen van deze groep werden
poreus, de emancipatie werd voltooid, en de veranderingen in het centrum van de
kerk (tijdens het Tweede Vaticaans Concilie) en de algemene sociaal-culturele ont-
wikkelingen maakten een verandering van de verhouding tussen de structuur, cul-
tuur en het sociaal karakter van het Nederlands katholicisme noodzakelijk. In de
jaren na het Concilie ziet Laeyendecker die veranderingen optreden (cf. McCaffery
1990).

In 1981 verscheen een studie van Bakvis, die de ontwikkeling van de katholieke
politieke partijvorming in Nederland wil verklaren. Maar doordat hij de ontwikke-
ling van de katholieke politieke partij als deel van de ontwikkeling van de katholie-
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ke subcultuur in Nederland ziet, geeft hij ook daarvoor een verklaring. Deze subcul-
tuur onderscheidde zich volgens Bakvis van de omgeving door haar specifieke ideo-
logie, het katholieke geloof, en werd door de katholieke organisatiestructuur opge-
bouwd en in stand gehouden. Hij wijst bij dat laatste in het bijzonder op de autori-
teit van de bisschoppen, de klerikale controle en de stichting van sociale organisa-
ties, die de behoeften van de leden op sociaal gebied vervulden. Door deze organisa-
ties raakten de katholieken gescheiden van de samenleving en werd hun betrokken-
heid bij de katholieke subcultuur afgedwongen. Omgekeerd wijst hij op de door de
kerk zelf ingezette de-institutionalisering als oorzaak voor het verval na 1960. Het
was volgens Bakvis door de besluiten van de kerkleiding, onder invloed van theolo-
gische en maatschappelijke veranderingen, dat de grenzen van de subcultuur werden
opgegeven en conformiteit niet langer werd afgedwongen. Ook de sociale organisa-
ties zagen hun functie niet meer als een dienst aan de kerk. Het gevolg was dat de
katholieken zich niet meer betrokken voelden en afhaakten.

Bots (1981) begint zijn analyse met een korte beschrijving van de verzuiling,
die volgens hem de sociale kaders aanreikte waarbinnen mensen hun geloof konden
beleven en waardoor geloofsafval verhinderd kon worden. Maar dezelfde zuilorgani-
saties hebben volgens Bots vanaf de jaren zestig, toen door de welvaartsgroei en de
opkomst van de verzorgingsstaat meer mogelijkheden ontstonden om vrijer het
persoonlijke leven vorm te geven, de ontzuiling bevorderd. Vooral katholieken
profiteerden van deze ontwikkelingen en vooral de katholieke academici, die hun
vernieuwingsstempel op katholiek Nederland gedrukt hebben. Deze vernieuwers
maakten volgens Bots een eigen wereld, waarin een burgerlijk-verlicht welvaarts-
geloof de norm werd. De kerk werd door deze élite aangepast aan de waardenhiërar-
chie van de hogere middenklasse. Daardoor vond een desintegratie plaats, waarbij de
privé-biecht ophield te bestaan, priesters en religieuzen uittraden, het aantal wij-
dingen daalde, het misbezoek afnam, het aantal gemengde huwelijken toenam, de
religieuzen gingen experimenteren met ‘affectieve relaties’ en er gewerkt werd aan
de opbouw van een lekenkerk. Deze desintegratie kan dan binnen zijn schema ge-
zien worden als een verklaring voor de neergang.

Stuurman (1984: 99, 319-320, 333-336) gebruikt in zijn onderzoek naar de
opkomst van de verzuiling in Nederland als enige een historisch-materialistische
verklaring. De opkomst van de verzuiling ziet hij als een gecombineerd gevolg van
de voor Nederland typische sociaal-economische patronen en de godsdienstige ver-
schillen die de Republiek had achtergelaten. Daardoor werden de kerken de voer-
tuigen voor het uitvechten van de conflicten die door de economische modernisering
van de samenleving werden opgeroepen. Hij onderscheidt drie conflicten: de tegen-
stelling liberaal-conservatief, arbeid-kapitaal en sekseverschillen. De verzuiling
volgens religieuze patronen was volgens hem een middel om die maatschappelijke
tegenstellingen te neutraliseren en om specifieke klassenbelangen door te drukken.
Met andere woorden: de verzuiling was het voertuig waarmee de burgerlijk-
kapitalistische staat in Nederland vorm kreeg. Voor de verzuiling onder katholieken
komt Stuurman niet met een eigen verklaring. Hij denkt dat de achterstelling en de
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discriminatie van de katholieken geholpen heeft om de eenheid te bevorderen en de
verzuilingsstrategie door te zetten, maar dat niet dit, maar de sociaal-economische
en politieke verhoudingen bepalend zijn geweest voor de verzuiling onder katholie-
ken. Stuurman suggereert tenslotte wel dat zijn analyse voor verzuiling ook een
raamwerk kan bieden voor de analyse van ontzuiling, maar waarschuwt ervoor het
loutere spiegelbeeld van zijn analyse te gebruiken als verklaring voor de ontzuiling.

Het perspectief van de sociale beweging werd voor het eerst door Duffhues et al.
(1985: 21-36, 265-280) gebruikt om de ontwikkeling van het katholicisme in Ne-
derland te analyseren. Door hun precieze beschrijving van het netwerk van landelij-
ke katholieke organisaties wordt de historische ontwikkeling van deze beweging
verduidelijkt. Na 1945 nam het aantal katholieke organisaties toe omdat de katho-
lieken zich wilden integreren in de Nederlandse samenleving met behoud van de
eigen (organisatorische) identiteit. Maar omdat deze toename ook plaatsvond op
gebieden waar de levensbeschouwelijke identiteit steeds moeilijker uit te leggen en
te verdedigen was, zorgde dit volgens de auteurs voor een ideologische crisis in de
zuil. In het decennium na 1960 kwam deze crisis tot een uitbarsting: veel organisa-
ties legden hun levensbeschouwelijke identiteit af en raakten los van de zuil. Na
1970 ging deze ontzuiling verder en werden er enkele nieuwe levensbeschouwelijke
organisaties opgericht, sommige van orthodoxe signatuur, om de ontstane gaten te
dichten. Deze ontwikkeling laat volgens de auteurs zien dat het katholicisme een
sociale beweging was die aan haar eigen succes ten onder is gegaan: na de oorlog
waren de maatschappelijke doelen bereikt, het bewegingskarakter was door een
overvloed aan organisatie stilgelegd en de katholieken waren door de zuilorganisa-
ties zèlf tot gemiddelde Nederlanders getransformeerd.

In 1986 verscheen een studie van Righart (1986: 26-38, 189-253, 265-268),
waarin hij op zoek gaat naar de oorzaken voor het ontstaan van de katholieke ver-
zuiling in vier Europese landen. Na een korte bespreking van verschillende verzui-
lingshypotheses komt hij tot de conclusie dat de beschermingshypothese, waarin de
verzuiling wordt gezien als een middel om de leden van een groep te beschermen
tegen de buitenwereld, het meest plausibel is om als model te kunnen fungeren.
Daarom kijkt hij vooral naar de ontwikkelingsgraad van de modernisering van de
samenleving, zijn relatie met de verzuiling en de intern-kerkelijke reactie van de
clerus en van anderen op deze modernisering. Voor Nederland valt op dat de ver-
zuiling in vergelijking met de andere landen relatief laat op gang kwam. Dit komt
volgens Righart doordat de katholieken lange tijd met de liberalen verbonden wa-
ren en ze van die coalitie belangrijke maatschappelijke en politieke vrijheden ver-
wachtten. Pas nadat die winst was binnengehaald werd de band met de liberalen
verbroken en kwamen de katholieken tot aanzienlijke politieke en sociale macht,
maar tot verzuiling kwam het nog niet. Als reden wijst hij op de late industrialise-
ring èn op de conservatieve houding van de clerus en bisschoppen, die sterker was
dan in andere landen. Het patroon van religieus georiënteerde organisaties dat toen
ontstond was echter niet toegesneden op de veranderingen van de grondwetsherzie-
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ning van 1917 en de daaropvolgende opkomst van de democratische en moderne
massasamenleving, en het moest aangepast worden. De kerk reageerde door de soci-
ale organisaties te veranderen in exclusieve organisaties die een verregaande autarkie
van de katholieken in de samenleving beoogden, en zo kon de kerk in de moderne
samenleving overleven.

Een nieuwe impuls kreeg het onderzoek naar de ontwikkeling van het Neder-
lands katholicisme door de studie van Hellemans (1990). Hij ziet het katholicisme
als een sociale beweging binnen de moderniteit die, in confrontatie met andere
bewegingen, een strijd voert om de moderniteit, zoals de titel van zijn boek al aan-
geeft. De opkomst van de katholieke zuil verklaart hij uit de sociale structuren die
na 1800 sommige Europese maatschappijen kenmerkten. Indien in een samenleving
de katholieken niet een te kleine minderheid, noch een te grote meerderheid vorm-
den, geen toegang hadden tot een restauratief ancien regime en indien er geen keuze
werd gemaakt voor een kerkgecentreerd netwerk, dan moest de katholieke kerk zich
in dat geval op geheel eigen kracht in de moderne samenleving zien te redden en
waren de voorwaarden voor zuilvorming aanwezig. In een intern moderniseringspro-
ces werden de massa’s in dat geval gemobiliseerd, geciviliseerd, gecentraliseerd en
georganiseerd, en als maatschappelijke machtsbasis voor de kerk gebruikt. Na 1945
kreeg de moderniteit echter zèlf greep op de zuil. De reactie in Nederland volgde
volgens Hellemans een desintegratieproject: in Nederland werd de zuil aanvankelijk
niet aangepast aan deze veranderde situatie, maar juist heropgebouwd en versterkt.
Het ideologisch vacuüm dat zo ontstond leidde tot een openlijke identiteitscrisis, in
het spoor waarvan het organisatienetwerk in elkaar klapte. In latere publicaties
werkt hij dit inzicht uit tot de voorspelling dat het katholicisme in Nederland zich
zal gaan ontwikkelen tot een ‘keuzekerk’ (Hellemans [1999]; Hellemans 2003).

Het paradigma van sociale beweging stelt Roes (1994) in staat de visie van
herstel en herleving, waarin hijzelf zo grondig geschoold is, in zijn inaugurale rede
ter discussie te stellen. Bieden deze termen wel een adequate omschrijving voor de
ontwikkelingen, zo vraagt hij zich af, en hoe staat het met herstel en herleving na
1960? Hij probeert vervolgens opkomst en verval van het katholicisme in Neder-
land te zien als de lotgevallen van een sociale beweging binnen de moderniteit, die
onder invloed staat van verschillende krachten. Hij onderscheidt in deze geschiede-
nis een ideaaltypisch proces van drie fasen: ultramontanisme (1840-1880), klerika-
lisme (1870-1910) en verkuddelijking (1900-1940). Hij laat met deze indeling zien
dat door de binnenkerkelijke modernisering (centralisering, uniformering, schaal-
vergroting en specialisering) de katholieken mee deden en mee gingen doen aan de
algemene maatschappelijke modernisering. Dit proces is volgens Roes niet herle-
ving te noemen, maar een doelbewuste transformatie. Een transformatie echter, die
volgens hem haar eigen graf gegraven heeft. Want de katholieke beweging voedde
enerzijds op tot mondige burgers, maar dit principe werd binnen de kerk niet in de
praktijk gebracht. In deze contradictie ligt volgens Roes de verklaring voor de neer-
gang of, zoals zijn ondertitel zegt, overleving van het Nederlands katholicisme.



25

Eveneens in 1994 verscheen een studie van Van Vugt over de geschiedenis van
vijf broedercongregaties in Nederland. Deze geschiedenis plaatst hij in het kader
van de ontwikkeling van het gehele katholicisme in Nederland, dat ook hij als een
sociale beweging ziet. Net zoals andere sociale bewegingen probeerde het katholi-
cisme volgens Van Vugt antwoorden te geven op de maatschappelijke veranderin-
gen die in Europa sinds de Franse Revolutie waren doorgevoerd. Het antwoord van
de kerk op deze veranderingen was over het algemeen afwijzend. De katholieke kerk
propageerde een alternatieve maatschappijvisie, organisch en statisch van karakter,
waarin de kerk grote invloed had. Ze keerde zich tegen de nationale liberale staat en
tegen de idealen van de Verlichting, ze propageerde de leiding van de Paus, de heer-
schappij van de kerk over de wereld, de uniciteit van de katholieke kerk en een
traditionele vroomheid met heiligen, relikwieën, bedevaarten en aflaten. Deze stra-
tegie had blijkbaar succes, want met de onderwijswetten van 1917 en 1920 kregen
de katholieken de erkenning waarvoor ze hadden gevochten, zonder dat ze hun
identiteit daarvoor hadden moeten opgeven. In de jaren daarna kwam het katholi-
cisme tot grote bloei, maar het succes borg het zaad van verval in zich. Om de be-
weging gaande te houden moest een steeds grotere plaats aan leken gegeven worden,
waarmee problemen van gezag en discipline opkwamen. Omdat er geen reden meer
was zich een miskende minderheid te voelen dreigde de betrokkenheid te dalen en
trad een zekere zelfgenoegzaamheid in. Nu het gemeenschappelijke doel weg was
kwamen de (politieke, sociale) verschillen tussen de katholieken naar boven. De
neergang behandelt Van Vugt dan zeer kort: in de jaren vijftig begonnen de strijd-
baarheid en de zelfverzekerdheid te verdwijnen en verzoende de kerk zich met de
moderne, pluralistische en materialistische samenleving. Bij veel organisaties raakte
de band met de kerk verloren (Van Vugt 1994: 20-23, 180-183, 251).

In 1997 verscheen er een historisch en vergelijkend onderzoek van Damberg,
waarin hij de ontwikkeling van de katholieke kerk in het bisdom Münster vergelijkt
met de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland. Ook probeert hij te
verklaren waarom deze ontwikkeling zo anders is gegaan dan in Nederland. Hij
interesseert zich vooral voor de sociale organisaties en waarom die in Nederland
vergelijkenderwijs zo langzaam opkwamen, zo sterk groeiden en zo snel teloorgin-
gen. Hij wijst erop dat de maatschappelijke omstandigheden voor de opkomst van
dergelijke organisaties lange tijd ongunstig waren: Nederland was in de negentien-
de eeuw sociaal-economisch weinig ontwikkeld, bleef steken in conservatisme en
provincialisme en de katholieken concentreerden zich op de schoolkwestie. Vanaf
1890 veranderden deze voorwaarden en konden de sociale organisaties door samen-
werking met de protestanten èn in conflict met hen sterk opkomen en tot een zuil
uitgebouwd worden. De integralistische pastorale koers van de bisschoppen bevor-
derde een sterke sociale en klerikale controle op de conformiteit van de katholieken.
Na de oorlog werden de organisaties hersteld, maar door de professionalisering bin-
nen de zuil zelf waren de katholieken al aardig in beweging gekomen. Bovendien
kwamen er nieuwe bisschoppen, die een meer pastorale koers gingen varen. De
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kerkelijke structuren en het uitgebreide organisatienetwerk werden in twijfel ge-
trokken. Na 1960 werden deze ontwikkelingen door de concilies in Rome en
Noordwijkerhout versneld en raakte het organisatienetwerk ontbonden.

Er zijn mij geen studies bekend waarin de katholieke kerk expliciet subject is
van onderzoek met de secularisatietheorie. Alleen in het kader van grotere sociaal-
culturele studies komen de veranderingen in de katholieke kerk, naast die in andere
kerken, in beeld. De onderzoekers van de secularisatiethese constateren dat er in
Nederland op drie niveaus een langdurig secularisatieproces aan de gang is: de iden-
tificatie met traditionele geloofsvoorstellingen neemt af, de betrokkenheid bij het
kerkelijke leven neemt af en de plek van godsdienst en levensbeschouwelijke organi-
saties in de samenleving wordt beperkter. De oorzaken daarvoor liggen volgens deze
auteurs in maatschappelijke veranderingen die met de moderne samenleving sa-
menhangen: structurele differentiatie, rationalisme, democratisering en subjec-
tivisme doen de relevantie en de noodzakelijkheid van religie verminderen, waar-
door minder mensen zich ermee verbinden. De moderne samenleving is in dit mo-
del een grote bedreiging voor de christelijke godsdienst (Becker/Vink 1994; Dekker
et al. 1997, 11-41, 117-118; Becker/De Wit 2000).

Ook de rational choice theorie heeft een visie op de ontwikkeling van het ka-
tholicisme in Nederland. Deze theorie verklaart haar ontwikkeling uit de socio-
religieuze conflicten die zij in de Nederlandse samenleving veronderstellen – want
ze noemen die niet bij de naam. Indien een religieuze organisatie de spil wordt
waaromheen dit soort conflicten worden uitgevochten, kan die organisatie in de
visie van rational choice een hoge betrokkenheid genereren. Dat was in Nederland
het geval tijdens de verzuiling. Deze stelling werd in eerste instantie geformuleerd
door Stark en Iannaccone (1996) als een reactie op Lechner (1989, 1996), die be-
weerde dat Nederland een voorbeeld was van secularisatie, en werd later herformu-
leerd in Acts of faith (Stark/Finke 2000: 241-243). Naast Nederland worden Polen
en Ierland genoemd als voorbeelden van landen waar hetzelfde proces zich voordeed.
De veranderingen die op het Tweede Vaticaans Concilie in de katholieke kerk wer-
den doorgevoerd betekenden echter volgens Stark en Finke het einde van deze socio-
religieuze conflicten. Als gevolg daarvan zakten de zuilen en dus de kerken in. Sa-
mengevat: “Depillarization removed the competitive imperative from the Dutch
religious economy, with the result that the two largest bodies became lax”
(Stark/Finke 2000:).

De meest recent verspreide visie op de ontwikkeling van het katholicisme wil
aansluiten bij de publicatie van Rogier en De Rooy uit 1953. Onder de titel Tot
vrijheid geroepen wordt door Goddijn et al. (1999) een beschrijving gegeven van de
geschiedenis van het katholicisme na 1945. Deze ontwikkeling wordt in dit boek
gezien als een voortgezette emancipatie, maar nu binnen de kerk zelf, ten opzichte
van de kerk zelf. De emancipatie is voltooid en de nieuwe taak van het katholicisme
is het deze nationale rol te behouden, het contact met de samenleving niet te verlie-
zen en zo de positieve invloed van het katholicisme te verbreiden. Modern is daar-
door voor de auteurs alles wat de vrijheid ten opzichte van de kerk zoekt, vooruit-
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gang is alles wat zich aanpast aan de ontwikkelingen in de samenleving. De krach-
ten in de kerk die de vernieuwingen hebben gestopt worden daarom ook aangewe-
zen als de oorzaak voor de leegloop van de kerk.

De verschillende visies op de ontwikkeling van het katholicisme in Nederland
zijn samengevat in tabel 1.9.

Tabel 1.9.: verklaringen voor ontwikkeling katholieke kerk in Nederland

Auteur(s) Periode
Beschrijvend
of verklarend

Hulptheorie Relaties

1 Versluis 1795-[1948] Beschrijvend Geen 5,7,16

2 Rogier/De Rooy 1853-1953 Beschrijvend Geen 19
3 Ponsioen 1945-1966 Verklarend Sociologie 11,12,13,14

4 Schreuder Moderne tijd Beschrijvend Troeltsch 6,7,11

5 Thurlings 1572-[1971] Verklarend Geen 1,7,8,11,13

6 Coleman 1958-1974 Verklarend
Resource

mobilization
4,7

7 Laeyendecker 1550-1980 Beschrijvend Veldtheorie 1,4,5,6,13

8 Bakvis Moderne tijd Verklarend Geen 5,16

9 Bots 1919-1981 Verklarend Geen 14

10 Stuurman 1848-1920 Verklarend
Historisch

materialisme
13,18

11 Duffhues et al. 1945-1980 Verklarend
Sociale

beweging
3,4,5,13,14,

15

12 Righart 1885-1926 Beschrijvend Geen 3,16,17

13 Hellemans 1800-1970 Verklarend
Sociale

beweging
5,7,10,11,14,

15,17

14 Roes 1840-1940 Verklarend
Sociale

beweging
3,9,11,13

15 Van Vugt [1795]-1870 Beschrijvend Geen 11,13

16 Damberg 1795-1980 Beschrijvend Geen 1,8,12,18,19

17

Secularisatie
-Becker/Vink
-Dekker et al.
-Becker/de Wit

1960- Verklarend
Moderniserings-

theorie
12,13

18
Rational choice
-Stark/Iannaccone
-Stark/Finke

Moderne tijd Verklarend Markttheorie 10,16

19 Goddijn et al. 1945-1999 Beschrijvend Geen 2,16



28

1.2.3. evaluatie
De negentien verklaringen die voor de ontwikkeling van het katholicisme in Ne-
derland de ronde doen lijken niet in één duidelijke richting te gaan. Na vijfenvijftig
jaar lijkt er eerder sprake te zijn van diversiteit in scholen en thema’s dan van pro-
gressie in inzicht in de factoren die de opkomst en de neergang van het katholicisme
in Nederland hebben veroorzaakt. Om met Hak (1994: 11, 16-17) te spreken: er is
wel voortgang in het denken over de ontwikkeling van de katholieke kerk in Ne-
derland, maar geen vooruitgang. Hij spreekt van vooruitgang indien opeenvolgende
theorieën meer oplossen dan hun voorgangers. Dat is volgens hem het geval als

- er nieuwe problemen geformuleerd worden;
- er nieuwe en diepere verklaringen voor problemen gegeven worden;
- er  nieuwe, informatievere en diepere theorieën opgesteld worden. Dit is

volgens Hak het geval indien in zo’n theorie wordt aangegeven wanneer
een algemene hypothese wel en niet opgaat en/of wanneer een theorie op
een hoger abstractieniveau opgesteld wordt, waar de onvolledigheid van de
theorie of verklaring geringer is;

- er betere en meer geavanceerde methoden worden ontwikkeld waarmee
meer valide en betrouwbare data worden verkregen zodat de hypotheses be-
ter kunnen worden getoetst;

- er sprake is van een toename van de in het licht van theorieën verzamelde
empirische kennis, bijvoorbeeld door de beantwoording van trend- en ver-
gelijkings-vragen.

Aan de hand van tabel 1.9. en de omschrijvingen van Hak kan in een aantal
punten worden vastgesteld dat er slechts sprake is van een geringe vooruitgang in
het denken over de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland. Ten eerste
worden er nauwelijks nieuwe problemen gesteld. Het gaat in alle beschrijvingen op
de opkomst en/of de neergang van het katholicisme. Ook dit onderzoek zal dit
trouwens als uitgangspunt nemen. Wel zijn er een aantal varianten op dit schema te
ontdekken. Schreuder bijvoorbeeld beschrijft eerder een organisatorische verande-
ring en koppelt dit niet aan opgang of neergang; daar had hij ook de data niet voor.
Ook Ponsioen vraagt zich eerder af waardoor het mogelijk was dat er pluriformiteit
ontstaat, zonder dat dit verbonden wordt met opgang of neergang. Laeyendecker
beschrijft eerder de externe druk op de katholieke kerk en de veranderingen die ze
daardoor moet ondergaan om weer in een evenwicht met de omgeving te komen,
dan dat hij veel aandacht besteedt aan data over de opkomst en de neergang van de
katholieke kerk. Versluis, Rogier/De Rooy en Goddijn et al. beschrijven de opkomst
van de katholieken tot een maatschappelijk geaccepteerde groep en waarderen de
groei en het verval van het katholicisme eerder kwalitatief dan kwantitatief.

Maar het is niet altijd duidelijk wat het onderwerp is van het onderzoek. Het
gaat allemaal wel over de katholieke kerk of het katholicisme die zich in een moder-
ne samenleving bevindt, maar wat nu precies het onderwerp van onderzoek is wordt
niet altijd geëxpliciteerd. Het gevolg is dat de ontwikkeling van het katholicisme
vaak gelijk wordt gesteld met de opkomst en ondergang van de zuil en de organisa-
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ties van de zuil. Dit is bijvoorbeeld sterk het geval bij Hellemans, Thurlings en
Duffhues, die de zuil expliciet als onderzoeksobject nemen. Ook bij anderen is de
op- en neergang van zuilorganisaties een veelgebruikte indicator om de ontwikke-
ling van de kerk aan te tonen of te suggereren. Niet altijd wordt de zuilontwikke-
ling echter ondersteund met harde data over lidmaatschap en betrokkenheid, en
vaak worden de data die gebruikt worden exclusief ontleend aan vakbond en partij,
soms aangevuld met omroep. Alsof de zuil niet veel breder was dan deze drie orga-
nisaties! Over de ontwikkeling van de kerk zelf worden ondertussen weinig uitspra-
ken gedaan: strikt kerkelijke indices, zoals het aantal religieuzen, het kerkbezoek en
de deelname aan sacramenten worden niet of nauwelijks in de ontwikkeling van het
katholicisme betrokken, zeker niet wat betreft de periode voor de oorlog toen het
KASKI nog niet bestond. Overigens wordt ook in het onderzoek van bijvoorbeeld
Versluis en van Rogier/De Rooy, die een grote voorkeur hebben voor de institutio-
nele kerkgeschiedenis, de getalsmatige ontwikkeling van de kerk nauwelijks mee-
genomen in hun analyse. In het secularisatieonderzoek krijgen deze indices meer
kans, maar ook daar is het opvallend dat slechts een beperkt aantal (voortdurend)
aan bod komt, zoals kerkbezoek, geloofsvoorstellingen en lidmaatschap -die boven-
dien vragen naar een traditionele vorm van kerkbetrokkenheid- terwijl andere indi-
ces nauwelijks aan bod komen.

De onduidelijkheid over het onderwerp komt ook naar voren in de totaal ver-
schillende chronologische afbakeningen en onderverdelingen. Sommigen zien daar
zelfs van af. Blijkbaar is er geen duidelijkheid over de ‘sterke jaren’ in het katholi-
cisme, alhoewel er wel grote overeenstemming lijkt te zijn over de jaartallen 1800
als begin van het moderne katholicisme en 1960 als het begin van het verval ervan.
Deze verlegenheid hangt denk ik mede samen met het gebrek aan data over de peri-
ode voor 1960, waardoor een nauwkeurige indeling moeilijk te geven is. Ook is het
opvallend dat de studies zich bezig houden met òf de opkomst van het katholicisme,
òf de neergang ervan. De studies van Rogier/De Rooy, Stuurman en Righart, die de
verzuiling als uitgangspunt nemen, hebben bijna alleen oog voor de opbouw van het
katholicisme in Nederland. Daartegenover staan een aantal studies die expliciet de
periode van de neergang van het katholicisme voor ogen hebben: Bots, Coleman,
Goddijn et al. en de secularisatietheorie houden zich uitsluitend bezig met de peri-
ode na 1945. Bij degenen die wel pretenderen de hele periode te beschrijven komt
de na-oorlogse periode er relatief bekaaid vanaf, zoals bij Van Vugt en Roes. Op
deze manier wordt het zo voorgesteld alsof er voor 1960 geen sprake zou (kunnen)
zijn van neergang, en na 1960 niet van opbouw van het katholicisme. Tenslotte valt
op dat de beginnende neergang van de katholieke kerk in de periode na 1920 geen
aandacht krijgt en de periode van groei ongenuanceerd wordt doorgetrokken naar
1960.

Verder is het opvallend dat er nauwelijks nieuwe verklaringen voor de ontwik-
keling van de katholieke kerk gegeven worden. Ten eerste is ongeveer de helft eer-
der beschrijvend dan verklarend van aard omdat de opgestelde theorie wordt ge-
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bruikt als rode draad om de geschiedenis te kunnen vertellen. Ten tweede haken
veel auteurs aan bij eerder gegeven verklaringen, maar dan ‘hap-snap’ wat de indruk
geeft van het volgen van de wetenschappelijke mode. Er is geen poging gedaan om
te komen tot een overkoepelende theorie, die verschillende inzichten met elkaar kan
verbinden en daardoor meer plausibiliteit kan opeisen. Wel zijn er een aantal cluste-
ringen. Roes en Van Vugt gebruiken bijvoorbeeld het schema van Hellemans over
het katholicisme als sociale beweging. Het perspectief van Coleman kan hierbij
aansluiten, alhoewel dat niet expliciet wordt genoemd. Verder stemmen Thurlings,
Van Vugt en Roes overeen in hun analyse dat het succes van het katholicisme zelf
ten grondslag lag aan de neergang ervan. Dit sluit impliciet weer aan bij het ont-
wikkelingsmodel dat Schreuder beschrijft en dat ook Duffhues et al. deels gebrui-
ken. Opvallend is ook dat de secularisatiethese alleen staat; Righart en Hellemans
zijn de enigen die ook, zij het secundair, de invloed van de maatschappelijke mo-
dernisering op groei en verval thematiseren. Ook het model van Laeyendecker is
niet verder opgepakt, hoewel deze verklaring op onderdelen wel relaties heeft met
verschillende andere perspectieven. Ten derde is het opvallend dat er weinig en
weinig expliciete hulptheorieën gebruikt worden, en telkens weer andere. Het ge-
brek eraan lijkt erop te duiden dat de katholieke kerk beschouwd wordt als een
uniek fenomeen, dat met eigen theorieën beschreven en geanalyseerd moet worden;
dat er verschillende theorieën gebruikt worden duidt erop dat men het nog niet eens
is over welke theorie daarvoor het beste te gebruiken is. Ook hier tekent zich
rondom het perspectief van sociale beweging een zekere clustering af. Het gebruik
van hulptheorieën is belangrijk omdat alleen dan de theorie op een abstracter niveau
gebracht kan worden en de ontwikkelingen in de katholieke kerk vergeleken kun-
nen worden met ontwikkelingen in andere kerken en in bijvoorbeeld politieke be-
wegingen.

De methode van onderzoek is in de loop van vijfenvijftig jaar nauwelijks veran-
derd. Dit hangt waarschijnlijk samen met de gebrekkige theoretische canonvor-
ming. De overheersende methode is een historisch-beschrijvende methode die in het
gunstigste geval teruggrijpt op bronnenonderzoek of datasets. Veelal wordt echter
bestaand historisch onderzoek gebruikt om de these te ondersteunen. Hier wreekt
zich dan ook weer de identificatie van de katholieke kerk met de zuilorganisaties en
de institutionele wijze van geschiedschrijving, die verhinderen dat er nieuwe data
worden gezocht of dat op een creatieve manier data met elkaar verbonden worden.
Een uitzondering vormt wellicht het onderzoek van Duffhues et al., dat met een
gedetailleerde netwerkanalyse de ontwikkeling van tenminste een deel van de ka-
tholieke beweging geanalyseerd heeft.

Tenslotte is er sprake van vooruitgang als er meer kennis beschikbaar komt
door trend- en vergelijkings-onderzoek. Met het trendonderzoek zit het wel snor,
niet verwonderlijk bij een onderwerp dat ‘ontwikkeling’ wil verklaren, maar opval-
lend is dat het onderzoek voornamelijk op Nederland en vaak alleen nog op de ont-
wikkeling van de katholieke kerk in Nederland gericht is. Positieve uitzonderingen
zijn het onderzoek van Hellemans, die de ontwikkeling van de katholieke en de
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socialistische zuil in verschillende Europese landen beschrijft, het onderzoek van
Righart dat de ontwikkeling van de katholieke zuil in vier landen beschrijft en
Damberg, die een vergelijking maakt met het bisdom Münster. Ook binnen de
secularisatietheorie worden vergelijkingen met andere Europese landen gemaakt en
de verklaring van de rational choice theorie is uitdrukkelijk bedoeld om soortgelijke
ontwikkelingen in verschillende landen te verklaren. De overige verklaringen rich-
ten zich uitsluitend op de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland.
Thurlings suggereert wel dat zijn verklaring voor andere kerken of zelfs seculiere
minderheidsgroepen gebruikt kan worden, maar voor zover mij bekend heeft hij
hier niet aan gewerkt. Zelfs vergelijkingen met andere kerken in Nederland, zoals
de hervormde, gereformeerde of joodse kerkgenootschappen, worden niet gemaakt.

1.3. conclusie

De ontwikkeling in de betrokkenheid bij de katholieke kerk kent vier opeenvolgen-
de fases: geringe groei tussen 1795 en 1870, sterke groei tussen 1870 en 1960,
beginnend verval na 1920 en sneller verval na 1960. Momenteel circuleren er ne-
gentien verklaringen voor deze ontwikkeling. Een duidelijke ontwikkeling is in
deze verklaringen echter niet te ontdekken. Sommigen zijn eerder beschrijvend dan
verklarend van aard, slechts enkelen delen een gezamenlijk theoretisch perspectief
en er is weinig overeenstemming over de chronologische indeling en de afbakening
van het subject. Bovendien is er weinig aandacht voor de beginnende neergang van
de kerk na 1920. Een nieuwe theorie een bijdrage leveren aan een groter begrip van
de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland, mits ze een flink aantal van
deze tekorten oplost. De rational choice theory on religion pretendeert dat ze dat
doet.


