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HOOFDSTUK 3

STRIJD IN EIGEN BOEZEM

DE KATHOLIEKEN KRIJGEN EEN GEZICHT (1795-1870)

Immers Wij mogen u aankondigen, dat door een bijzondere gunst van den goedertieren God
de gewenschte dag is aangebroken, waarop Wij in staat gesteld zijn, in het bloeiend

Koninkrijk Holland en Brabant de gewone Bisschoppelijke Hiërarchie op den voet der
algemene Kerkelijke wetten te herstellen, en zoodoende in het behoud en in de welvaart van

dat hoogst dierbaar gedeelte van ’s heeren kudde in ruimere mate te voorzien.

Allocutie ‘Cum Placuerit’ 7 maart 1853

Daar overigens in het Koninkrijk Holland de toestand van het Katholicisme nog van dien
aard is, dat geen voldoende tijdelijke middelen voorhanden zijn voor de Herders en

geëvenredigd aan de behoefte van iedere Kerk; zoo koesteren Wij de bijna zekere hoop, dat
de geloovigen, onze geliefde zonen, […], niet in gebreke zullen blijven, den Herders, welke
Wij over hen zullen aanstellen, door nog mildere vrome gaven en bijdragen behulpzaam te

wezen, opdat dezen in staat gesteld worden in al het noodige tot de wederoprichting hunner
Bisschoppelijke Zetels, en tot de bevordering van bloei en wasdom van den Katholieken

godsdienst te voorzien.

Breve ‘Ex qua die’ 20 december 1852
Van Veen 1910: 25, 26

3.1. inleiding

De betrokkenheid bij de katholieke kerk nam tussen 1795 en 1870 slechts lang-
zaam toe. Dit werd in 1.1. met een enkele slag om de arm, gezien het beperkte
aantal gegevens dat ter beschikking staat, geconcludeerd. Het aantal katholieken
groeide licht, maar hun relatieve getal daalde. Het aantal zielzorgeenheden dat ter
beschikking van de katholieken gesteld werd groeide eveneens, zij het licht, en de
groei nam af. Het aantal priesterwijdingen nam toe, maar niet zo sterk als in de
periode daarna. Waarom groeide de betrokkenheid bij de katholieke kerk in deze
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periode zo langzaam, hoewel de katholieken sinds 1795 in toenemende mate vrij
waren voor hun geloof uit te komen?

Het perspectief van de rational choice theorie op de ontwikkeling van religieuze
organisaties begint met het ontstaan van een nieuwe religieuze organisatie. Binnen
de theorie wordt aangenomen dat elke nieuwe religieuze organisatie een deviante
organisatie is, hetzij van sektarische aard als ze traditionele geloofsvoorstellingen en
geloofspraktijken heeft, hetzij van cultische aard als ze nieuwe geloofsvoorstellingen
en geloofspraktijken heeft. De theorie is echter genuanceerder dan deze ideaaltypen
doen vermoeden. Behalve de vaststelling dat elke nieuwe religieuze organisatie een
deviante organisatie is, is ook van belang of de nieuwe religieuze organisatie gericht
is op een lagere of een hogere spanning met de omgeving. Zo onderscheidt de theo-
rie sektarische bewegingen, die gericht zijn op het vasthouden of vergroten van de
spanning, en kerkbewegingen, die gericht zijn op een lagere spanning met de sa-
menleving. Omdat een deviante organisatie een hoge bijdrage van haar leden vraagt,
wordt verwacht dat een nieuwe religieuze organisatie in haar beginfase een hoge
betrokkenheid bij de organisatie kent.

Nieuwe, deviante religieuze bewegingen zullen echter niet onder alle omstan-
digheden opkomen en zich ontwikkelen. Theoretisch wordt hierbij vooral gewezen
op de rol van de staat. Hoe groter de druk van de samenleving op deviante religieu-
ze organisaties middels de geweldsorganen van de staat, des te geringer de tendens
zal zijn dat er deviante religieuze organisaties gevormd worden. Omgekeerd is het
te verwachten dat als de regelingen omtrent religie versoepeld worden, er dan nieu-
we, deviante religieuze organisaties op zullen komen. Maar ook als er sprake is van
een beperkte competitie, bijvoorbeeld door regulering van de markt door de over-
heid, wordt theoretisch verondersteld dat het mogelijk is dat religieuze organisaties
een hoge betrokkenheid genereren. De enige mogelijkheid die wordt uitgewerkt is
die van een sociaal conflict. Als een religieuze organisatie het voertuig wordt voor
een sociaal conflict, kan dit een extra motivatie zijn voor lidmaatschap en betrok-
kenheid en zal de religieuze organisatie groeien.

De these van dit hoofdstuk is dat de katholieke kerk in Nederland in de begin-
fase geen hoge betrokkenheid kende en evenmin een duidelijke groei in betrokken-
heid omdat de spanning van de kerk met de omgeving in deze periode slechts lang-
zaam en haperend opgevoerd werd. In 1795 werden de meeste beperkende bepalin-
gen opgeheven, werd de kerk met andere religieuze organisaties gelijkgesteld en
kwam er een financiële en juridische erkenning van de kerk. Tot het midden van de
negentiende eeuw vorderde het echter niet erg met de opbouw van de kerk. Ook
waren er tot die tijd nauwelijks initiatieven die de kerk een duidelijker profiel in de
Nederlandse samenleving wilden geven. Integendeel: de tendens in de kerk en on-
der katholieken was het eerder niet op te vallen en aan te sluiten bij het democrati-
sche en liberale discours. Nadat de kerkelijke hiërarchie in 1853 was hersteld kre-
gen de initiatieven die streefden naar een hogere spanning, die er wel degelijk wa-
ren, de overhand. De kerk werd territoriaal en bestuurlijk ingedeeld, er kwamen
reglementen, en een provinciaal concilie regelde de inrichting van de kerk van de
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religieuze ordes tot het onderwijs en de caritas. De katholieke kerk kreeg, mede
onder invloed van enkele invloedrijke katholieken, in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw steeds meer een eigen gezicht in de Nederlandse samenleving, zowel
cultureel, organisatorisch, politiek als theologisch. Deze, binnenlandse en buiten-
landse, initiatieven streefden steeds meer naar een afzondering van de katholieken in
de Nederlandse samenleving. Pas aan het eind van de periode 1795-1870 kan over
de katholieke kerk gesproken worden als over een echt deviante beweging.

In dit hoofdstuk zal deze groeiende deviantie beschreven worden. In de tweede
paragraaf wordt de lage deviantie van de kerk met de samenleving beschreven. In de
derde paragraaf worden de pogingen beschreven om te komen tot een hogere devi-
antie. In de vierde paragraaf worden conclusies getrokken over de gevolgen van deze
ontwikkeling voor de betrokkenheid van de katholieken bij hun kerk.

3.2. kerkbeweging

3.2.1. inleiding
Sinds 1583 waren de katholieken in de Noordelijke Nederlanden een gemarginali-
seerde maatschappelijke groep. Ze mochten hun geloof niet openlijk belijden en
werden tegen betaling aan de overheid getolereerd, het contact met het bestuurlijke
en religieuze centrum in Rome was verstoord, ze mochten niet in overheidsdienst
treden en ook andere burgerrechten werden hen onthouden. Toch zou ik niet willen
zeggen dat de katholieke kerk na de afkondiging van de godsdienstvrijheid in 1795
als een uitermate deviante beweging haar geschiedenis in het moderne Nederland
begon. Want vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw waren er, onder invloed
van de Verlichting, enkele verbeteringen in de positie van de kerk gekomen en ook
de katholieken zelf deden verwoede pogingen om aan te sluiten bij de culturele
hoofdstroom. Verder zocht de kerk in deze beginperiode nauwelijks het openlijke
conflict met de staat en de samenleving – iets waartoe ze wel alle reden gehad zou
hebben. De katholieken waren niet verschillend, antagonistisch en gescheiden, en
wilden dat ook niet zijn, waardoor hun kerk moeilijk als deviante beweging geka-
rakteriseerd kan worden.

In deze paragraaf wil ik de aanvankelijke lage spanning van de katholieke kerk
met de samenleving beschrijven. Deze omgeving werd gekenmerkt door een toene-
mende liberalisering en secularisering van de samenleving en haar instituties
(3.3.2.). In de derde subparagraaf laat ik zien hoe de katholieken langzaamaan door
die omgeving erkend werden en hoe zij zelf ook aansluiting zochten bij de culturele
(liberale en nationale) hoofdstroom van hun tijd. In de vierde subparagraaf laat ik
zien dat de katholieke leiders, op eigen initiatief en in samenwerking met de over-
heid, probeerden om vooral geen ophef te veroorzaken, omdat daardoor de zojuist
verkregen rechten in gevaar zouden kunnen komen. In de laatste subparagraaf zal ik
conclusies trekken.



68

3.2.2. sociale omgeving
De belangrijkste verandering in de sociale omgeving van de kerk was de vorming
van een eenheidsstaat en de neutralisering c.q. liberalisering van het openbare leven.
Nadat de Franse revolutionaire troepen de Republiek der Verenigde Nederlanden
onder de voet hadden gelopen, werd door de Nationale Vergadering in 1795 de
declaratie van de rechten van de mens en de burger aangenomen. Daarin werd ver-
klaard dat alle burgers gelijk zijn voor de wet en dat alle burgers gelijkelijk be-
noembaar zijn voor alle ambten. Alle (mannelijke) burgers verkregen actief en pas-
sief kiesrecht. Verder werd het verplicht voor de wet te trouwen en werden de be-
perkingen op het gemengd huwen afgeschaft. Het openbaar onderwijs werd ont-
trokken aan de Gereformeerde Kerk, die tot dan de publieke kerk was, maar in
1806 werd de oprichting van bijzondere scholen toegestaan. Ook op bestuurlijk
gebied werd een grotere eenheid bevorderd. De verschillende provinciale privileges
werden afgeschaft en de generaliteitslanden kregen een aan de andere provincies
gelijke status. Ook kwamen er verschillende nationale instituties zoals een uniform
belastingstelsel, wetgeving en muntstelsel, er kwam een burgerlijke stand, een nati-
onale bibliotheek en een landelijke postdienst (De Wit 1983; Knippenberg/De
Pater 1988: 20-28).

De Nationale Vergadering nam ook een aantal bepalingen in religiosis aan. Zo
werd de vrijheid van godsdienst afgekondigd en werd in 1796 de bevoorrechtte
positie van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse samenleving afgeschaft. Ver-
der werd bepaald dat de kerkgebouwen die vòòr 1581 waren gebouwd eerlijk moes-
ten worden verdeeld over de bestaande kerkgenootschappen in een gemeente, de
katholieken inbegrepen. Het werd de katholieken toegestaan grootseminaries en
parochies op te richten en nieuwe kerken te bouwen (Clemens 1978: 731-733; Cle-
mens 1979; De Jong 1972: 296, 303; De Jong 1998: 212-213; De Wit 1983). De
nieuwe heersers huldigden echter een specifieke invulling van het begrip ‘vrijheid
van godsdienst’: omdat godsdienst in hun ogen voorzag in sociale vrede en morele,
ethische en maatschappelijke vorming van de burgers moest hij, ondanks de vrijheid
die in 1795 verklaard was, onder de controle van de staat blijven (Bornewasser
1981: 159; Diepenhorst [1946],: 72-73). In de praktijk leidde dit adagium tot een
neutralisering van de godsdienst in het openbare leven (De Jong 1996: 7-8). Zo was
het dragen van ambtskleding door geestelijken in het openbaar verboden, evenals
het houden van godsdienstoefeningen buiten gebouwen en het luiden van de klok-
ken (Noordeloos 1937: 50). Toen het regime van Napoleon Bonaparte in Frankrijk
aan de macht kwam, werd in Nederland ook een meer strikte koers ten opzichte van
de kerken gevaren. Het was nu in versterkte mate de bedoeling de kerken in dienst
van de staat te stellen (Bornewasser 1981: 162). In het koninkrijk Holland (1806-
1810) werd de vrijheid van godsdienst genuanceerd doordat een departement voor
de R.K. Eeredienst werd ingesteld (Roes/Winkeler 1994: 7). Verder moest iedereen
zich inschrijven in een kerkgenootschap, op basis waarvan een algemene belasting
voor de kerken werd geheven. Ook kreeg de koning het recht om in te grijpen in de
organisatie van de kerken (De Jong 1998: 219-221). Na de inlijving van het ko-
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ninkrijk bij Frankrijk werden in 1812 nog de uitstervingsbesluiten tegen de kloos-
ters van kracht (Van der Grinten [1913]: 9). De kloosters mochten geen nieuwe
leden aannemen, waardoor de ‘onnutte’ kanten van religie, zoals dat toen werd ge-
zien, op den duur moesten verdwijnen.

Na de bevrijding van de Fransen in 1813 werd het beleid om de kerken in
dienst van de staat te laten functioneren in het Koninkrijk der Nederlanden voort-
gezet (Bornewasser 1981: 169). Willem I nam de door de Fransen gemoderniseerde
staat over, hervatte de betalingen aan de gereformeerde kerk, garandeerde die ook
aan andere gezindten en verbond de betalingen met een toezicht van de staat over de
kerken. De diaconie en het onderwijs van de kerken werden in de staat ingevoegd
(De Jong 1998: 205, 227-228, 234). Elke profilering van godsdiensten was vanwe-
ge nationaal belang verboden. In 1816 werden verregaande reglementen aan de
kerkgenootschappen opgelegd (De Jong 1996: 15), wat voor de katholieke kerk
overigens op een mislukking uitliep (Bornewasser 1977). Omdat de kerk ten dienste
van staat en samenleving diende te staan, waarbij de koning zorgde voor het geeste-
lijk heil van de onderdanen, werden bovendien verlichte, want gematigde elementen
uit de clerus door de koning bevoordeeld (Clemens 1998a: 163). Vanuit dezelfde
houding komt het restrictieve beleid tegenover de kloosters: de uitstervingsbeslui-
ten werden bekrachtigd, later werden de maatschappelijk nuttige kloosters die zich
bezig hielden met onderwijs en ziekenzorg gedoogd. Al vanaf 1830 vinden de
strenge regels echter een soepelere toepassing (Alkemade 1966: 77-93). Het beleid
van de koning werd uitgevoerd door het ministerie voor de R.K. Eeredienst, dat
tijdens zijn gehele bestaan geprobeerd heeft het ultramontanisme te verdrijven uit
de katholieke kerk in Nederland. In 1840 trad Willem II aan, die de katholieken
duidelijk gunstiger gezind was. In 1840 werden de besluiten tegen de kloosters
opgeheven (Hamans 1992: 431) en in 1842 werden de vicarissen die de katholieken
in de zuidelijke provincies bestuurden tot bisschop gewijd. Ook werd het place-
trecht van de Nederlandse overheid (het recht om vooraf gekend worden in en in te
stemmen met besluiten van de kerkelijke overheid) afgeschaft (Rogier/ De Rooy
1953: 52, 56, 59).

Omdat Willem II zich vanwege de revolutionaire situatie in Europa ongerust
maakte over de politieke en sociale stabiliteit in Nederland, maakte hij in 1848 de
weg vrij voor de noodzakelijk geachte liberalisering van de Nederlandse samenle-
ving. Hij gaf aan Thorbecke opdracht een nieuwe grondwet te presenteren. Daarin
stonden drie kernpunten centraal. Ten eerste werd de absolute macht van de koning
beperkt. De koning werd onschendbaar en zijn politieke handelen werd voortaan
gedekt door de ministeriële verantwoordelijkheid. Ten tweede nam de macht van de
Tweede Kamer toe. Deze Kamer kreeg het recht van amendement en enquête en
voortaan moest jaarlijks een begroting worden ingediend. Door deze maatregelen
kon beter parlementaire controle worden uitgeoefend op het beleid. Tenslotte wer-
den in de grondwet de democratische grondrechten vastgelegd: vrijheid van me-
ningsuiting en drukpers, vrijheid van vereniging en vergadering, godsdienst en
dergelijke (Boogman 1977).
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Voor de kerken betekende deze grondwet in feite geen grote wijziging (De Jong
1996: 15-16). De gelijkheid van de kerkgenootschappen, de vrijheid de eigen gods-
dienst individueel en collectief te belijden en de godsdienstige neutraliteit van de
overheid werden bevestigd. Ook werd in de grondwet vastgelegd dat de traktemen-
ten aan de bedienaars van de godsdienst werden doorbetaald. Wel werd een beper-
king van de processievrijheid in de grondwet opgenomen. Openbare godsdienstoe-
feningen in publieke ruimtes werden alleen toegestaan waar ze door traditie nog
steeds levend waren. Tenslotte werd het door het recht van vrije vereniging en ver-
gadering mogelijk kloosters te stichten en nieuwe leden op te nemen (Albers 1903-
1904: 143-145; Schokking 1894: 16-50). In 1853 werd een Wet op de kerkgenoot-
schappen aangenomen die nadere regelingen aan alle kerkgenootschappen stelde,
maar in de praktijk vooral bedoeld was als een beperking van de katholieke kerk. De
wet bevestigde weliswaar dat alle kerkgenootschappen vrij zijn alles te regelen wat
hun toekomt zonder hulp van de overheid, maar wilde de invloed van de kerken in
de publieke ruimte beperken. Zo werd bepaald dat kerkelijke titels of aanspraken
geen gelding hebben in het wereldlijk regiment en was er goedkeuring nodig voor
de vestigingsplaats van bisschoppen. Kerkelijke gewaden mochten alleen op beslo-
ten plaatsen gedragen worden. Verder werd bepaald dat de oprichting van een kerk-
gebouw op 200 ellen van een bestaand kerkgebouw door de gemeenteraad moest
worden goedgekeurd. Klokgelui kon worden verboden en was alleen bij kerkelijke
plechtigheden toegestaan (Schokking 1894: 300-352). Deze wet, die tot 1983 van
kracht bleef, wordt echter omschreven als een tandeloze, papieren tijger die zonder
veel effect bleef.

3.2.3. liberaal en nationaal
De vrijheid die aan het eind van de achttiende eeuw aan de katholieke kerk werd
gegeven bouwde voort op een situatie waarin het katholicisme reeds relatief ge-
doogd werd. In 1730 werd bijvoorbeeld de toelating van priesters in de Republiek
bij wet geregeld en in 1736 kregen locale katholieke gemeenschappen rechtsper-
soonlijkheid. Rond 1750 was de katholieke godsdienst weliswaar nog niet publiek,
maar deze veranderingen in de regelgeving wijzen op pogingen om ze op een poli-
tiek aanvaardbare wijze te integreren. “Voor katholieken was het klimaat gunstig
om uit de beslotenheid van de eigen subcultuur te treden en deel te nemen aan de
tot verandering van wereldbeschouwing en samenleving aanleiding gevende discus-
sies” (Clemens 1995: 29). Bovendien streefden de katholieken zelf naar erkenning
als respectabele christenen en als goede en volwaardige burgers van de republiek.
Om dat doel te bereiken schroomden ze niet ter ondersteuning van dat pleidooi de
argumenten van de Verlichters te gebruiken (Van der Heijden 1947: 1-28; Clemens
1998b). Verder werden van de kant van de katholieken bescheiden pogingen gedaan
om hun staatsrechtelijke positie te verbeteren. Daartoe wezen ze op hun vaderlands-
liefde en op de in katholieke ogen onrechtmatige oorsprong van de extra belastingen
die katholieken moesten opbrengen (Van der Heijden 1947: 29-37; Clemens 1995:
28-30).
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Ook werd de toon tussen de kerken minder scherp. Zo werden tussen 1719 en
1769 verschillende voorstellen gedaan om polariserende teksten uit de katholieke
catechismus te schrappen, waardoor protestanten niet langer gezien zouden worden
als antichristen, ketters en afgodendienaars. Door de omgeving, vooral door de
voorgangers van de publieke kerk, werd het katholieke geloof echter gezien als een
achterlijke religie. Des te opmerkelijker is het dat enkele katholieken voor hun
verdediging in het Verlichte discours mee gingen doen. Door aan te willen tonen
dat hun geloof niet afgodisch of bijgelovig en bijgevolg minderwaardig is, zochten
ze aansluiting bij de culturele hoofdstroom in de republiek. Ze probeerden de ka-
tholieke dogma’s rationeel te baseren op Schrift en traditie en stelden dat geloof niet
in tegenstelling met de rede is. Ook werden er ideeën ontwikkeld voor een hervor-
ming van de kerk in de zin van de Verlichting, zoals een rationele wijze van Bijbel-
uitleg en het gebruik van kennis en wetenschap voor religieuze opvoeding (Borne-
wasser 1987a: 5-7). Een voorbeeld van een Verlichte katholiek is de priester Petrus
Schouten, die in 1785 de eerste prijsvraag van de Maatschappij tot Nut van ’t Al-
gemeen won. Een ander is de priester Willem Imme, die rond 1800 theaterstukken
en reisverhalen in een duidelijk Verlichte geest schreef en vertaalde (Bornewasser
1959). Ook werden er enkele katholieke tijdschriften in de geest van de Verlichting
opgericht, zoals de Kerkelijke Bibliotheek, de door jonge priesters geredigeerde Menge-
lingen, en Katholikon (Bornewasser 1987b). Daarnaast werd er door katholieke gees-
telijken gepleit voor gematigde posities tussen de godsdiensten (Bornewasser 1979).
In een volzin beschrijft Rogier de verhouding tussen katholieken en protestanten in
deze periode als volgt: “Oecumenische zin, irenisch interconfessionalisme, deïstisch-
getint cultuuroptimisme, afkeer van vrome praktijken en eenzijdige nadruk op het
‘nut’ van de godsdienst hielden omstreeks het eind van de achttiende eeuw katho-
lieke en protestantse leraren bijeen in een liefdesband” (Rogier/De Rooy 1953: 186).

De Franse Revolutie en de opmars van de Franse troepen naar de Nederlandse
grens werden niet door iedereen in Nederland als een bedreiging gezien. Groepen
die zich hadden ingezet voor een hervorming van de Nederlandse staat en samenle-
ving volgens de idealen van de Verlichting, zoals delen van de burgerij en gemargi-
naliseerde religieuze groepen, waaronder katholieken, remonstranten, doopsgezin-
den en joden, verwachtten veel van een verandering van het landsbestuur. Bij de
omwenteling van 1795 speelden de katholieken dan ook een belangrijke rol. Rogier
meldt dat vrijwel alle katholieken aan de kant van de patriotten stonden en vaak
leidende posities in deze republikeinse beweging hadden (Rogier/De Rooy 1953:
21). Katholieken waren betrokken bij het opstellen van verzoeken aan de nieuwe
overheid, ze waren leden van burgercomités en van de stedelijke bewapening, gaven
politieke geschriften uit, leidden lokale opstandjes en speelden op revolutionaire
vergaderingen en als journalist een rol in de publieke meningsvorming. Ook enkele
plaatselijke priesters stimuleerden in woord en daad de patriottenbeweging.
Roosendaal (1993: 271-276) signaleert dat katholieken tijdens de patriotse fase van
de revolutie in het openbaar bestuur actief waren. In de Nationale Vergadering
presenteerden de afgevaardigden die katholiek waren zich als leden van de radicale
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stroming, maar met een irenische houding, en als verdedigers van de pas verworven
nationale eenheid en eensgezindheid. Ook bepleitten deze volksvertegenwoordigers
een zeker nationalisme, oecumenische gezindheid en Verlichtingsgeloof.

Deze liberale, nationaal-gezinde en Verlichte houding overheerste tot het mid-
den van de negentiende eeuw bij de katholieken, zeker in de politiek. Toen er in
1840 en 1848 pogingen werden gedaan om de samenleving te moderniseren en te
liberaliseren, de liberaal Thorbecke was daarvan de grote gangmaker, wilden de
katholieken hiervan de vruchten plukken en sloten ze zich bij hem aan. Ze ver-
wachtten van de door hem voorgestelde veranderingen een belangrijke verbetering
van hun politieke en maatschappelijke positie. Deze politieke keuze van de katho-
lieken werd gestimuleerd door de publicatie van een liberaal manifest dat door ka-
tholieke jongeren was geschreven en bekend is geworden onder de naam van de
herberg waarin het werd opgesteld, De Geleerde Man. Dit manifest werd binnen
katholieke kringen zeer welwillend ontvangen (Boogman 1978: 39, 42, 59-62;
Schrama 1996: 49-57). Het duurde tot 1871 voordat deze zogenaamde liberaal-
katholieke of papo-thorbeckiaanse stroming uit de kamer verdween en vervangen
werd door de meer ultramontaanse stroming onder de katholieke politici.

3.2.4. afwachten en vooral niet confronteren
Ook de kerkelijke leiders kozen voor een voorzichtige opstelling in de Nederlandse
samenleving en elke tendens onder de katholieken richting polarisatie werd door
hen onderdrukt. Dit beleid begon al in de achttiende eeuw. Als de katholieken van
de voor hen gunstige Verlichtingsgeest wilden profiteren, moesten ze voorzichtig
optreden en hun trouw aan het bestaande bestuur tonen, zo was de opstelling. In dat
kader is bijvoorbeeld de reactie uit 1768 van de Utrechtse aartspriester te zien tegen
het verwijt dat katholieken geen goede vaderlander zouden kunnen zijn. Juist het
afwijzen van democratie door de katholieken steunt het Oranjegezag, zo zijn betoog.
De lagere geestelijken profiteerden echter van de vrijheden die hun door de (over-
wegend patriotse) lagere overheden werden gegeven, die daarmee probeerden de
katholieken aan hun kant te krijgen (Van de Sande 1988). Na de gewelddadige
reactie van de stadhouders op de revolutionaire woelingen in 1787 riepen de kerke-
lijke leiders op tot gehoorzaamheid en voorzichtigheid. Later, toen dwangmiddelen
zoals een eed op het burgerlijk gezag en het intrekken van verleende vrijheden niet
werkten om de katholieken uit de revolutionaire beweging te krijgen, probeerden
de politieke leiders van de Republiek de steun van de katholieken te verwerven en
rust en orde te herstellen door de katholieke kerk grotere vrijheden in het vooruit-
zicht te stellen. De geestelijke leiding waarschuwde in 1793 en 1795 opnieuw voor
de verlokkingen van de revolutie, maar de bevolking in de zuidelijke provincies en
de katholieken in het westen van het land voelden zich door deze waarschuwingen
niet aangesproken (Van der Heijden 1947: 56-96, 114-115, 134-135).

Na 1795 werd deze voorzichtige politiek door de leiding van de kerk voortge-
zet. Godsdienstige belangen stonden, om niet al te confronterend te zijn, niet bo-
venaan op het verlanglijstje van de katholieken, tenzij het de vrijheid van de kerk
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op het gebied van armenzorg of onderwijs betrof. Ook bij het terugvorderen van
kerken en het kiezen van een bisschop stelde men zich terughoudend op. Dit was
deels omdat men het binnen katholieke kring niet eens was over deze verlangens,
maar ook omdat leidende katholieken geen opschudding in de samenleving wilden
veroorzaken. Voortbordurend op de goede ervaringen uit de periode vòòr 1795 werd
in verschillende apologieën wederom vooral de redelijkheid van het katholicisme
aangetoond (Clemens 1978: 732-735). Dat de katholieken na 1801 niet verlicht
genoeg werden geacht, was voor de kerkelijke overheid reden om er naar te streven
nog meer aan de verlichtingsnorm te voldoen en volksreligiositeit te onderdrukken
(Clemens 1998a: 161-162).

Ook in het Verenigde Koninkrijk (1815-1830) hield de leiding van de katho-
lieke kerk zich rustig. De kerkelijke leiders, de directeur-generaal van het ministerie
van justitie en de plaatselijke gouverneurs werkten bijvoorbeeld samen in hun –gedeel-
de- wens om de processies te reguleren. Hier gingen bij de kerkelijke leiders de wens
om te komen tot een zuivering van de liturgische gebruiken (in Verlichte zin) en de
wens om mee te werken aan het handhaven van de openbare orde hand in hand. Over-
dreven processies met suggestieve uitbeeldingen waren een bron van onrust en werden
als zedenbedervend gezien, mede door de ongeregeldheden eromheen (bijvoorbeeld de
kermis), en de barokke uitbeeldingen die meegedragen werden vond men niet meer bij
de Verlichte eucharistische vroomheid passen. De maatregel van de overheid om het
aantal processies per gemeente te beperken tot twee werd door de aartspriesters dan ook
toegejuicht (Margry 1993). De wens om te komen tot herstel van de kerkelijke hië-
rarchie werd evenmin op de spits gedreven. In het algemeen wachtten de katholie-
ken af wat de onderhandelingen over het concordaat tussen de vertegenwoordigers
van de paus en de Nederlandse regering hen bracht. Nieuwe tendensen zoals het
emancipatiestreven van Le Sage ten Broek en Alberdingk Thijm (cf. 3.3.4.) werden
met wantrouwen tegemoet gezien, omdat deze door een overdreven benadrukken
van het katholieke element in de samenleving de sociale vrede in het land zouden
kunnen verstoren (Rogier/De Rooy 1953: 64).

Na 1853 werd deze voorzichtige politiek door de bisschoppen voortgezet in hun
pogingen Rome af te houden van het directe dagelijkse beleid, om zo de integratie
in de Nederlandse samenleving te bevorderen (De Valk 1998: 151). De reacties in
de Nederlandse samenleving op het taalgebruik in de Breve en Allocutie, die de her-
invoering van de hiërarchie hadden aangekondigd, hadden geleerd dat het beter was
niet teveel opzien te baren en aanstoot te geven en zich aan te passen. De bisschop-
pen waren mede daarom eerder berekenend in hun relaties met de curie. Dat bleek
bijvoorbeeld bij de val van Rome, toen de Nederlanders de grootste contingenten
aan verdedigers van de kerkelijke staat leverden, maar de bisschoppen, opgejut door
de regulieren en de nuntius, met frisse tegenzin hun protest betuigden (Ellenbroek
1997). Onderzoek van Van Laarhoven (1965: 13) lijkt ook de veronderstelde eens-
gezindheid met Rome (Rogier/De Rooy 1953: 204-205) op het Provinciaal Concilie
(1865) te diskwalificeren. Hij wijst erop dat het ultramontanisme wel in toon op dit
Concilie aanwezig was, maar dat de praktijk anders was. De vraag van de paus om
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een lening, om de kerkelijke staat te kunnen verdedigen, werd bijvoorbeeld doodge-
zwegen. Over de zoeaven, die vertrokken waren om de kerkelijke staat te verdedi-
gen, werd niets gezegd. De op het Concilie aanwezige internuntius werd gepasseerd.
Er werd meer over de paus gesproken dan over Rome als bestuurscentrum. En er
werd in de formulering van de besluiten een sterk beroep gedaan op de plaatselijke,
Nederlandse omstandigheden. Ook De Valk (1998: 130-131) concludeert dat op
doctrinair niveau het gezag van de paus wel werd geaccepteerd, maar dat de bis-
schoppen minder geneigd waren de kerk in organisatorisch opzicht aan Rome over
te leveren.

3.2.5. conclusie
In het begin van de negentiende eeuw paste de kerk zich aan de omgeving aan en
schuwde ze het conflict. Katholieken participeerden in de politieke, sociale en cul-
turele hoofdstroom die na 1795 aan de macht kwam. Het lijkt wel alsof ze daarin
niet als katholieken deelnamen, maar als burgers van dezelfde samenleving en ver-
dedigers van hetzelfde ideaal. Ook later, nadat de Fransen verdreven waren, bleven
katholieken de liberale, en dus nationale en oecumenisch gezinde, richting lang
trouw. De leiders van de kerk zochten evenmin de confrontatie. Kerkelijke belangen
werden niet op de voorgrond gebracht, ze probeerden directe invloed van Rome op
het beleid te verhinderen en er werd samengewerkt met de overheid om de meer
confronterende aspecten van en stromingen in de Nederlandse kerk te onderdruk-
ken. Overigens was deze opstelling een voortzetting van de opstelling van de kerk
aan het einde van de achttiende eeuw. Toen was de kerk sociaal en politiek al meer
geaccepteerd en zocht de kerk zelf naar een versteviging van haar positie in de sa-
menleving. De kerkleiding betoonde regelmatig haar trouw aan het burgerlijk ge-
zag, enkele katholieken probeerden hun geloof te baseren op de idealen van de Ver-
lichting en de spanningen tussen de kerken nam af. Kortom: de katholieke kerk in
het Nederland van het begin van de negentiende eeuw is eerder te omschrijven als
een minder dan een meer deviante organisatie.

Waarom was de kerk in deze beginperiode zo weinig deviant? Waarom maakte
ze zo weinig gebruik van de mogelijkheden die de liberale staat bood en ging ze
niet, net als bijvoorbeeld de Afscheiding in dezelfde periode, een veel confronteren-
der koers varen? Twee aspecten waren denk ik van belang. Ten eerste kan de invloed
van de staat niet weggepoetst worden. De theorie verwacht dat indien er een sterke
regulering van de religieuze markt is, de tendens tot het ontwikkelen van deviante
organisaties zwak zal zijn. Deze invloed is tot 1848 wel degelijk aan te wijzen. Tot
1840 hinderde de overheid de ontwikkeling van de kerk doordat periodiek de vrij-
heid en gelijkheid van de kerken werden teruggedraaid (tussen 1798 en 1806) en
doordat de regering van mening was dat de kerken een functie hadden ten opzichte
van de staat en de samenleving (1806-1840). Als gevolg van dat laatste werden er
pogingen gedaan de invloed van religie te neutraliseren en de kerken in Verlicht-
nationale zin te hervormen. Na 1840 werden deze pogingen onder de regering van
Willem II opgegeven en kwam er een zekere vrijheid voor de katholieke kerk. Die
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werd in de grondwet van 1848 versterkt en uitgebouwd. Na 1848 was er nog een
zekere vorm van regulatie door de Wet op de kerkgenootschappen, waarbij vooral
de regulatie van de processies de katholieken parten speelde, en door de betalingen
aan de kerkgenootschappen. Wat ik als neiging tot kerkbeweging heb geïnterpre-
teerd, kan dus net zo goed een voorzichtige houding zijn van een zwakke kerk die
niet de toorn van de machtige heerser over zich wil afroepen.

Ten tweede waren katholieken, voor zover de beschikbare gegevens een derge-
lijke conclusie toelaten, redelijk geïntegreerd in toonaangevende sociale, culturele
en politieke kringen van de laat-achttiende eeuwse en vroeg-negentiende eeuwse
samenleving. We hebben gezien dat er katholieken waren -hoeveel het er waren is
moeilijker vast te stellen, evenals hun relatieve gewicht in de katholieke gemeen-
schap- die aan wilden sluiten bij de cultuur van de Verlichting. Ook hebben we
gezien dat katholieken deel hadden aan het bestuur van de nieuwe staat, zowel op
lokaal als nationaal niveau. Als de katholieken een sterk geïsoleerde groep in de
samenleving waren, zou het niet aannemelijk zijn dat ze een dergelijke prominente
rol in de nieuwe volksvertegenwoordigingen hadden kunnen innemen. Bovendien
moeten ze zich, om een dergelijk prominente positie in te kunnen nemen, al vòòr de
revolutie maatschappelijk opgewerkt hebben. In dezelfde periode werden ook de
eerste katholieke sociale verenigingen zoals de Vincentiusvereniging opgericht. Het
was de hogere burgerij die het initiatief tot deze verenigingen nam en ook in het
bestuur ervan een plaats kreeg. Blijkbaar waren er dus nog genoeg belangrijke heren
in de katholieke gemeenschap aanwezig die deze verenigingen konden oprichten en
leiden. Verder wijzen demografische gegevens uit dat in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw 50-55% van de katholieken boven de grote rivieren woonde, en
ongeveer 25-30% van de katholieken in de drie westelijke provincies (Van Dam
[1913]: 125; De Kok 1964: 292-299); in het economische, politieke en culturele
hart van de Republiek dus. Bovendien bestond de bevolking van de Hollandse ste-
den in 1809 voor een kwart tot eenderde uit katholieken (Knippenberg 1992: 24).
Ook andere gegevens wijzen op het belang van het westen van Nederland voor de
katholieke gemeenschap. De uitgevers van de Verlichte katholieke tijdschriften
waren in Amsterdam gevestigd. Herberg De geleerde man, waar het liberaal-
katholieke manifest werd opgesteld, lag tussen Haarlem en Amsterdam. De katho-
lieke kranten De Tijd en De Maasbode, die in een latere periode zo bepalend werden
voor de katholieken, werden uitgegeven in het westen van het land, respectievelijk
in Amsterdam en Rotterdam. Als belangrijke, misschien zelfs toonaangevende delen
van de katholieke gemeenschap zo verbonden waren met de omgeving, kan theore-
tisch niet verwacht worden dat er binnen die gemeenschap een zeer deviante koers
werd gevaren.
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3.3. deviante beweging

3.3.1. inleiding
Door de katholieke kerk in de periode 1795-1870 te omschrijven als een kerkbewe-
ging wordt slechts de helft van het verhaal verteld. De katholieke kerk was tot 1870
wel degelijk (ook) een deviante groep in de Nederlandse samenleving. In de loop
van de tijd nam die deviantie zelfs toe en veranderde ze van karakter. De tendensen
in de kerk die vóór aanpassing waren verdwenen in dit proces van het toneel en
degenen die een hogere spanning zochten kregen de overhand. Deze strijd wordt
gekarakteriseerd als een strijd tussen cismontanen en ultramontanen, tussen dege-
nen die de kerk volgens Nederlandse of Romeinse principes wilden modelleren. In
deze paragraaf wil ik dit proces naar hogere deviantie beschrijven.

De hogere deviantie van de katholieken kwam op drie manieren tot stand. Ten
eerste was er een reactie van de protestantse omgeving. De protestantse kerk, die na
een periode van enkele eeuwen van bevoorrechting de culturele, economische en
politieke elite van het land onder haar leden telde, zag de katholieke kerk nog altijd
als een on-Nederlandse kerk die bijgelovige praktijken kende. Dit wordt in de
tweede subparagraaf beschreven. De katholieke kerk in Nederland kreeg ook vanuit
een andere kant stimulansen tot een hogere deviantie. In Rome was het centrum van
de kerk zich aan het herbezinnen op de positie van de kerk in Europa in en na de
tijd van revolutie. Toen ook de kerkelijke staat zelf bedreigd werd, kwam er een
felle afwijzing van de moderne samenleving. Nadat op initiatief van Rome de ker-
kelijke hiërarchie in Nederland was hersteld, kon deze opinievorming door de ver-
antwoordelijken niet terzijde gelegd worden. De invloed vanuit Rome staat in de
derde subparagraaf beschreven. Ook vanuit Nederland zelf werden door katholieken
initiatieven genomen die neerkwamen op een sterkere nadruk op de katholieke
belangen in de Nederlandse samenleving en op de mobilisatie van de katholieken
voor die belangen. In het begin waren die initiatieven nog vooral apologetisch van
karakter. Na 1853 namen de bisschoppen de organisatie van de katholieke gemeen-
schap ter hand. Deze invloeden staan in de vierde subparagraaf centraal. In de vijfde
subparagraaf worden conclusies getrokken.

3.3.2. vreemde elementen
De achttiende eeuw was voor de katholieken niet alleen een periode van vrijmaking
en tolerantie. In verschillende provinciën bleven de voor katholieken beperkende
wetten bestaan. Ook waren er in deze periode uitingen van antipapisme, dat onder
andere door het protestants gekleurde natiebesef gevoed werd. Het gereformeerde
protestantisme was immers de ideologische basis van een vroegmodern eenheidsbe-
sef in Nederland, dat verbonden werd met Oranje en de geschiedenis van Opstand
en Tachtigjarige Oorlog. Op basis daarvan waren de rooms-katholieken uitgesloten
uit de staat (Huisman 1983: 48-51, 95-96). Verder was de Verlichting niet alleen
een basis voor tolerantie tussen, maar ook voor scheiding van de confessies. Bij veel
protestanten heerste een negatieve beeldvorming van katholieken, die buiten de
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eigen kring met hun wonderen en bekeringsoproepen verbazing opriepen (Margry
2000: 196-201). Na de inval van de Fransen werd dit argument nadrukkelijker
gebruikt en werden de katholieken door de protestantse elite, die toen tijdelijk weer
aan de macht kwam, weer uitgesloten. De staatsregeling van 1800 formaliseerde
deze positie (Clemens 1995: 31-38). Dat de katholieken met een beroep op de
nieuwe vrijheden vroegen om veranderingen in de wetgeving, bijvoorbeeld om
bisschoppen te mogen installeren, werd door deze groep openlijk afgekeurd (Cle-
mens 1998a: 156).

In het Nederlandse koninkrijk kwam de kerk een aantal keren gevoelig met de
burgerlijke overheid in conflict. Toen koning Willem I de katholieke kerk dezelfde
financiële bijdragen als de gereformeerde kerk aanbood, werd deze in eerste instantie
geweigerd omdat ze een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de kerk konden
vormen. Bij een absolutistisch vorst als Willem I was dit natuurlijk een persoonlijke
belediging. Pas na aandringen van het Vaticaan werd de ondersteuning aangeno-
men. Om de positie van de katholieke kerk in het koninkrijk te regelen werd ge-
streefd naar een concordaat. De onderhandelingen daarover werden onder andere
vertraagd doordat de koning wilde vasthouden aan zijn recht de bisschoppen te
benoemen (Bertier de Sauvigny 1965: 88). Dat was voor de kerkleiders in Neder-
land en in Rome echter onaanvaardbaar. Om de kerk onder druk te zetten, werden
de kleinseminaries in 1825 door de koning opgeheven en richtte hij een Collegium
Philosophicum op, dat moest dienen als tussenstap naar het grootseminarie (Ha-
mans 1992: 419). Wie dit Collegium, dat werd opgezet in Verlicht-nationale geest,
niet had bezocht werd niet toegelaten tot de geestelijke bediening in het konink-
rijk. Na een paar jaren werd deze maatregel weer ingetrokken. Ook waren er tussen
de katholieke kerk en de staat conflicten over het processieverbod (Margry 2000,
138-161).

Naar aanleiding van de instelling van de katholieke hiërarchie in 1853 kwamen
katholieken en protestanten openlijk met elkaar in conflict. De protestanten zagen
het herstel van de katholieke kerk, zoals het werd voorgesteld in de Romeinse Breve
die het herstel bekend maakte, als een onaanvaardbare visie op de vaderlandse ge-
schiedenis. Bovendien voelden ze zich bedreigd door het opkomende ultramonta-
nisme, de afkeer van de wereld en de klerikalisering binnen de katholieke kerk.
Katholieken werden gezien als een vijand van vrijheid en vaderland en als onder-
mijners van de moraal, en er bestond grote vrees voor hun veronderstelde heer-
sersneiging. Dat werd volgens de protestanten duidelijk in de bisschopseed die de
nieuwe kerkleiders moesten afleggen, waarin ze beloofden andersdenkenden te be-
strijden (Boogman 1978: 124, 127, 138; Schokking 1894: 127-128). Dat de katho-
lieken het recht op eigen onderwijs op een felle manier opeisten werd in dat kader
eveneens als bewijs tegen hen aangevoerd (Rogier/De Rooy 1953: 159, 165, 171,
174; Bornewasser 1978; Van de Sande 1998). In de Aprilbeweging kwamen deze
gevoelens tot uitbarsting. Met adressen, preken, artikelen en liederen, het boycotten
van katholieke winkels en intimidatie en molestatie van katholieke geestelijken
werd de onvrede geuit (Bronkhorst 1953: 32-68). In demagogische taal werd het
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volk opgehitst: met de hiërarchie zou Rome in de Nederlandse verhoudingen gaan
ingrijpen en de donkere tijden van vòòr de Reformatie zouden terugkeren (Van de
Sande 1993). De Minister van Justitie kon de massa’s pas tot bedaren brengen met
een wet op de kerkgenootschappen, een afzwakking van de eed voor de bisschoppen
en het terugtrekken van de gezant bij de kerkelijke staat. Katholieken hadden
weliswaar juridische gelijkstelling gekregen, maar maatschappelijk bleken ze nog
niet geëmancipeerd (cf. Margry 2002).

3.3.3. Romeinse sturing
Na de val van Napoleon zette onder Leo XII (1823-1829) ook binnen de katholieke
kerk de Restauratie in. De kerkelijke staat kwam terug, de mythe van de middel-
eeuwen werd nieuw leven ingeblazen en met behulp van concordaten probeerde de
kerk zich weer als politieke macht te etableren. De Verlichtingsidealen, waarin de
kerk als mystieke gemeenschap gezien werd, waarin eenvoud en innerlijke spiritua-
liteit in hoog aanzien stonden en een zeker interconfessionalisme aanwezig was,
verdwenen in deze restauratie geleidelijk uit de kerk (Bornewasser 1989a: 15-20).
Verder werd de houding van het Romeinse centrum beïnvloed door het Italiaans
nationalisme. Werd dat door de bestuurders van de kerkelijke staat toch al met
wantrouwen bekeken, nadat de verschillende delen van Italië gewapenderhand vere-
nigd werden en tenslotte ook Rome ingenomen werd, was de afkeer van de moderne
geestelijke stromingen in de curie definitief. Tegelijkertijd kwam aan de basis van
de kerk een kerkpolitieke beweging op die als het ultramontanisme bekend is ge-
worden. Binnen deze beweging heerste de overtuiging dat slechts een monolithische
kerk, waarin één instantie voor allen bindend besloot en dwalingen terechtwees, de
mogelijkheid had om de confrontatie met de tijdgeest, met rationalisme, laïcisme
en liberalisme, te kunnen weerstaan. Deze universele aanspraken werden geconcen-
treerd in de Romeinse Curie en in de persoon van de paus. De doelen van de ultra-
montanen waren tamelijk divers. Binnenkerkelijk streefden ze naar een verdere
concentratie van de kerk in Rome en pleitten ze voor de onbeperkte macht van de
paus. In kerkpolitiek opzicht waren ze voor de volledige onafhankelijkheid van de
kerk van de staat, in het bijzonder waar het de bezetting van kerkelijke ambten
betrof, wat natuurlijk de invloed van Rome verder kon vergroten.

In eerste instantie werd de ultramontaanse beweging door Rome met wantrou-
wen bekeken, maar onder Gregorius XVI en vooral sinds de revoluties van 1848
werd ze door het centrum van de kerk gesteund. In de loop van dit proces werden de
nationale kerken sterker met Rome verbonden: de vrijheid van de locale kerken
werd verminderd en daarvoor de rol van de nuntiaturen vergroot. De religieuze
ordes werden in Rome gecentraliseerd. De lagere clerus werd tegen de hogere clerus
opgezet indien de laatsten zich te onafhankelijk van Rome wilden opstellen. Gewo-
ne katholieken met bijzondere verdiensten werden door Rome geëerd. Uniformering
volgens Romeins model vond er ook plaats in de theologie, liturgie en de vroom-
heid. De verklaring van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, de
eerste handeling van een paus alleen, was een grote stimulans voor het ultramonta-
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nisme. Om de invloed van de nieuwe gedachten in de kerk zelf, in het bijzonder op
de theologische faculteiten, te beperken werd teruggekeerd tot de scholastiek. Deze
Romeinse leerinhoud en methode werd, onder andere door de stichting van pause-
lijke colleges, tot maatstaf en voorbeeld voor de hele kerk verplicht gesteld.

Onder deze omstandigheden waren tendensen die een symbiose zochten tussen
de moderne samenleving en het katholieke geloof, zoals die in het liberale katholi-
cisme tot uiting kwamen, in de ogen van de kerkleiders verdacht. De aanhangers
van deze stroming, onder wie in zijn jonge jaren ook Pius IX, streefden een verzoe-
ning van de kerk met de revolutie na, zodat de kerk haar doelen in een vrije samen-
leving vrij kon vervolgen. Maar hun program werd veroordeeld door Mirari Vos van
15 augustus 1832 (Hales 1954: 40-51). In deze brief werden de bisschoppen opge-
roepen zich te weren tegen de aantasting van de rechten en het gezag van de kerk en
tegen de vrije verspreiding van diverse ‘verderfelijke’ opvattingen. Voorbeelden
daarvan waren onder andere het idee dat iedereen door een ethisch leven in de hemel
kan komen, dat de kerk een vernieuwing nodig heeft, dat de vrijheid van geweten
het hoogste goed is en dat de kerk van de staat gescheiden moest worden. Tegelij-
kertijd werden de bisschoppen opgeroepen de overgeleverde leer te verdedigen, de
eenheid met Rome, als garant voor de leer, te behouden en het primaat van Rome in
de verkondiging en interpretatie van het geloofsgoed te respecteren (1950 Mirari
Vos). De Romeinse kwestie, die leidde tot de inname van de kerkelijke staat door
revolutionaire Italiaans-nationalistische troepen, en de publicatie van de encycliek
Quanta Cura met de Syllabus Errorum in 1864 brachten uiteindelijk de breuk tussen
liberalen en katholieken. In het eerste document werden de bisschoppen wederom
opgeroepen de kerk en de gelovigen te verdedigen tegen dwaalleren en tegen de
inperking van hun rechten in het publieke domein, onder andere op het gebied van
opvoeding en onderwijs. In het tweede document werd een aantal levensbeschouwe-
lijke stromingen veroordeeld, naast een aantal moderne opvattingen over de leer van
de kerk (1949 Quanta Cura). Elke poging contact te leggen met de wereld werd
sindsdien afgewezen (Rogier/De Rooy 1953: 129-145, 165; Hales 1954: 137; Lill
1989a: 167-170; Chappin 1982: 10-12).

Op het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1871) werd ten slotte de basis gelegd
voor een mondiale uniformering van de kerk volgens Romeins model. Het concilie
was bedoeld om de positie van de kerk tegenover de als vijandig ervaren buitenwe-
reld te verduidelijken. Daarom bevestigde de dogmatische constitutie Dei Filius
(1870) de overgeleverde katholieke leer in termen die tegengesteld waren aan de
toen geldende wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld dat God de aarde gescha-
pen heeft, dat God door de rede te kennen is en dat geloof en rede gescheiden zijn.
De op het concilie verklaarde onfeilbaarheid van de paus, in de dogmatische consti-
tutie Pastor Aeternus van 18 juli 1870, wekte, in een periode waarin de nationale
heersers zich zelf onfeilbaar waanden, de woede op van verschillende regeringen in
Europa (Hales 1954: 275, 277). Voortaan was de paus de centrale figuur in het
katholicisme, zowel symbolisch als juridisch, en niet langer de plaatselijke bisschop
of vorst. In de decennia na het concilie werd gewerkt aan een uniformering van het
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kerkelijk recht, dat in 1918 met het eerste uniforme wetboek vorm kreeg (Aubert
1974: 71, 77, 84-85; Hales 1954: 149; Lill 1989a: 160-167; Lill 1989b; Raedts
1990; De Valk 1998: 123-125). De katholieke kerk werd zo meer en meer een ge-
meenschap op zich, losgeweekt van de diverse maatschappijen waarin ze stond en
van de regeringen van de landen waarin ze vertegenwoordigd was. Dit komt preg-
nant tot uiting in het volgende citaat uit een conciliedocument: “De Kerk bezit alle
eigenschappen van een echte societas. De Kerk is geen afgeleide of deel van welke
andere societas dan ook en met geen andere op welke wijze dan ook vermengd. In
zichzelf is zij zo volkomen, dat zij zich van alle menselijke gemeenschappen onder-
scheidt en verre boven hen uitgaat. […] De Kerk is in haar zijn zo totaal afgegrensd
en bepaald, dat geen societas, welke van de eenheid van het geloof of van de ge-
meenschap van dit lichaam is gescheiden, op welke wijze dan ook deel of lidmaat
van de Kerk genoemd zou kunnen worden. De Kerk is evenmin door de verschillen-
de societates, welke zich christelijk noemen, in verstrooiing of gedeeld; zij is geheel
en al bij zichzelf thuis en in eenheid gesloten” (Van Zoelen 1981: 37).

Het ultramontanisme was in Nederland sterk aanwezig. De persoon van de paus
en de aantrekkingskracht van Rome bleken geschikt om de katholieken te mobilise-
ren en het groepsgevoel van de katholieken in de Nederlandse samenleving te be-
vorderen. Beïnvloed door een actieve, Rome-gezinde pers protesteerden honderddui-
zenden Nederlandse katholieken bij Willem III tegen de inname van de kerkelijke
staat. De Nederlandse contingenten ter verdediging van de kerkelijke staat vormden
bijna een kwart van het totale aantal soldaten voor de paus. Collectes voor de paus
konden op grote bedragen rekenen (De Valk 1998: 134-143). Na het Eerste Vati-
caans Concilie werd de verering van de paus alleen maar groter, zoals bijvoorbeeld
tijdens de Parkmeeting ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Pius IX 1871
naar voren kwam (Rogier/De Rooy 1953: 206). Ook op andere gebieden vond ul-
tramontaans gedachtegoed ingang, bijvoorbeeld in de ondersteuning van de neo-
scholastiek op de universiteiten en de seminaries en het modelleren van liturgie en
vroomheid naar Romeins voorbeeld. Dit laatste wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de
opkomst van het gregoriaans, bevorderd door de in 1878 opgerichte Gregoriusvere-
niging (Rogier/De Rooy 1953: 265-266; Hoondert 2001: 664-673). Ook met de,
door Rome aangestuurde, heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum werd het
proces van revitalisering en eenheid van de kerk en de legitimatie van de leer van
het oppergezag bevorderd (De Valk 1998: 157-172).

3.3.4. Nederlandse initiatieven
Een van de eersten die de katholieken opriep tot meer zelfbewustzijn en hun positie
in de Nederlandse samenleving verdedigde, was de in 1806 tot het katholicisme
bekeerde Joachim George Le Sage ten Broek (1775-1847). Hij zag in de terugkeer
van Pius VII naar Rome, het herstel van de Jezuïetenorde en het optreden van pro-
minente katholieken in Ierland, Frankrijk en Duitsland het herstel van de katholie-
ke kerk en haar overwinning op de rationalistische geest der tijd. Naar zijn mening
was ook voor de katholieke kerk in Nederland het tijdstip gekomen om haar vleu-
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gels meer uit te slaan. De titel van een van zijn eerste publicaties De voortreffelijkheid
van de leer der rooms-katholieke Kerk geschetst, getuigt daar al van. Le Sage was de stich-
ter van de Godsdienstvriend, een tijdschrift dat in 1818 werd opgericht omdat bij de
herdenking van de Reformatie een vloed aan protestantse apologetische lectuur werd
gepubliceerd, waar veel artikelen over de kerkelijke geschiedenis van Nederland in
stonden. Ook was hij oprichter van de Roomsch-katholieke Courant (1882) en De Ul-
tramontaan (1826). Dit laatste tijdschrift heeft bijgedragen aan het politiek ontwa-
ken van de katholieken, totdat het na de afscheiding van België werd omgezet in
een zuiver letterkundig tijdschrift. Ook stichtte hij de Katholieke Nederlandse Stem-
men, dat gericht was op de bekering van protestanten. De titel daagde Da Costa’s
Nederlandse Stemmen uit, dat Nederland en het protestantisme gelijkstelde. Le Sage’s
schimpscheuten aan het adres van de protestanten kwamen hem nog op een gevan-
genisstraf te staan. De door hem opgerichte Katholieke Maatschappij, ter bevorde-
ring van goede lectuur onder alle katholieken, werd door de regering opgeheven
omdat ze tweedracht zou zaaien in de samenleving (Versluis 1948: 31-37).

Het werk van Le Sage ten Broek werd voortgezet door Jozef Albert Alberdingk
Thijm (1820-1889). Het programma van Thijm is enigszins complex. Aan de ene
kant bevorderde hij het katholieke zelfbewustzijn, aan de andere kant wilde hij
volop Nederlander zijn. Deze beide polen werden in zijn denken niet tegen elkaar
uitgespeeld, maar stonden, naar gelang de actuele omstandigheden, in een span-
ningsvolle relatie. Zijn specifieke middel om de twee bij elkaar te brengen en te
houden was de kunst, en dan vooral de neogotische kunst. Die werd door hem inge-
zet om de katholieken hun eigen inbreng in het Nederlandse culturele erfgoed te
geven (Roes/Winkeler 1994: 11). Door zijn cultuurhistorische bijdragen wilde hij
anderzijds de godsdienstzin onder zijn katholieke geloofsgenoten en hun deelname
aan het nationale leven bevorderen (Rogier/De Rooy 1953: 278-279). Thijm wilde
midden in de samenleving staan en was absoluut tegen het isolement van de katho-
lieken dat aan het einde van zijn leven opkwam. Hij wilde het nationaal, maar voor-
al het katholiek-Nederlands bewustzijn wakker schudden en katholieken verheffen
tot de burgerlijke waarden. Ter verrijking van hun eigen identiteit dienden ze te
integreren binnen de Nederlandse samenleving (Bornewasser 1989b).

Met historische bijdragen probeerde ook W.J.F. Nuyens (1823-1894) het ka-
tholieke element in de Nederlandse samenleving te bevorderen en de katholieken
tot grotere deelname aan de samenleving te stimuleren (cf. Groot 1992: 128-129).
Daarmee vergrootte deze huisarts uit West-Friesland eveneens het historisch be-
wustzijn van de katholieken en heeft hij het Nederlandse (protestantse) zelfbeeld
van de geschiedenis gecorrigeerd. Zijn werk was onderdeel van een breder gedragen
streven om te komen tot een reconstructie van de vaderlandse geschiedenis in ka-
tholieke zin, die wilde aantonen dat katholieken er evenveel recht op hadden Ne-
derlander te zijn als de protestanten. In 1856 verscheen Het katholicisme in betrekking
met de beschaving van Europa, waarin Nuyens de positieve bijdrage van het katholi-
cisme aan de Europese cultuur wilde aantonen. In 1859 verscheen in het heetst van
de strijd om de kerkelijke staat De regering van Pius IX en haar beschuldigers. Met de



82

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten (1865) wilde hij laten zien dat de oorsprong
van de Opstand anders lag dan door de calvinistische traditie werd voorgesteld.
Nuyens beweerde dat de centraliseringpolitiek van Philips II de katholieken vooraan
in het verzet bracht en dat ze zich pas door de calvinistische terreur van de opstand
afkeerden. De achterstelling van de katholieken op grond van hun vermeende on-
Nederlandse gedrag was daarom volgens hem niet te handhaven. In zijn Geschiedenis
der kerkelijke en politieke geschillen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1886)
koos hij partij voor Oldenbarnevelt en Hugo de Groot en wees hij de radicale facties
die hen ten val hadden gebracht af. Naast deze historische werken richtte hij in
1868 de Katholieke Nederlandse Brochurenvereniging op, die door populaire ge-
schriften het ontwikkelingspeil van de katholieken wilde verhogen. Ook anderszins
was hij publicitair actief (Görris [1908]; Versluis 1948: 157-162; Bornewasser
1980: 43-44; cf. Van der Zeijden 2002).

In de emancipatie en bewustwording van de katholieken speelde de katholieke
pers, ook als uitdrukking van de nieuwe zelfverzekerdheid van de katholieken bin-
nen de Nederlandse samenleving, een belangrijke rol. Een van de eerste katholieke
kranten in Nederland was De Tijd, die vanaf 1845 werd uitgegeven. De hoofdredac-
teur Smits beijverde zich om een Nederlandse èn katholieke krant te maken. Hij
wilde de katholieken plaatsen in het geheel van de ontwikkelingen van de Neder-
landse samenleving (Peijnenburg 1976: 44-60); tegelijkertijd wilde hij met dit
orgaan bijdragen aan de collectieve identiteit van de katholieken. Daarom werd in
de krant nadruk gelegd op de eenheid van alle katholieken en kwamen de katholie-
ke belangen uitgebreid onder de aandacht. Een eerste mogelijkheid om de eenheid
van de katholieken te bevorderen kwam al in 1847, toen De Tijd werd ingezet voor
een grote inzameling onder Nederlandse katholieken ten behoeve van de door hon-
gersnood geplaagde Ierse bevolking. Op politiek gebied pleitte De Tijd voor een
grondwetsherziening in liberale zin en voor het invoeren van de katholieke hiërar-
chie (Schrama 1996: 48-49). In 1868 werd de Katholieke Illustratie opgericht, dat
minder pretenties had. Het doel van dit blad was geschikte katholieke ontspan-
ningsliteratuur voor een breed publiek te brengen. Zo wilde het bijdragen aan de
opvoeding van het katholieke volksdeel, maar wilde het ook dienen als strijdorgaan
van deze ‘verdrukte minderheid’. De Katholieke Illustratie kende een sterke oriëntatie
op Rome en bestreed heftig de niet-katholieke pers, wat later afgezwakt werd. Toen
ging men zich ook meer richten op de kerkelijke actualiteit, onder andere in de
onnavolgbare rubriek ‘Uit het rijke roomse leven’ (Jentjens 1995: 36-41, 67-68).

Tenslotte zetten de katholieken vanaf het midden van de negentiende eeuw
doelbewust de middeleeuwen in om, over de Tachtigjarige Oorlog heen, een histori-
sche continuïteit en legitimiteit van hun aanwezigheid en rechten te construeren.
De middeleeuwen werden door de katholieken gebruikt om zichzelf te profileren en
hun plaats in het negentiende-eeuwse vaderland op te eisen. Le Sage bijvoorbeeld
publiceerde tijdens de discussie over de uitstervingsbesluiten van de kloosters over
de geschiedenis van in de Reformatie verdwenen kloosters. Het gaf aan de katholie-
ken het historisch besef erfgenamen te zijn van een Nederlandse traditie. De herle-
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ving van de neogotiek en het gregoriaans was in deze visie niet alleen een teken van
afscheiding, maar paste eveneens in het streven een historische, nationale continuï-
teit met het verleden te construeren.

Door de liberalisering van de samenleving onder Willem II kon beter aan de interne
opbouw van de kerk worden gewerkt. Zo konden vanaf 1841 de kleinseminaries
weer worden geopend (De Jong 1972: 334). Maar al eerder was met de uitbouw van
de opleidingen begonnen. In 1798 waren de grootseminaries in Haaren en Hoeven
gesticht, in 1799 Warmond en 's Heerenberg. Na 1815 werden de eerste kleinse-
minaries gesticht, die van 1825 tot 1830 in de discussie om het Collegium Philo-
sophicum van overheidswege gesloten waren. De opleidingen van de regulieren
waren door de uitstervingsbesluiten in 1840 bijna verdwenen. Nadat de regelgeving
door de grondwet van 1848 sterk was geliberaliseerd, groeide het aantal stichtingen
van congregaties en ordes snel (Dellepoort 1955: 28-33). Met hun ultramontaanse
vroomheid, hun afkeer van tolerantie en liberaliteit en hun wens het katholicisme
uit te breiden (Alkemade 1966: 74) speelden de religieuze ordes een belangrijke rol
in de opbouw van de kerk. In 1842 werd het toegestaan dat de vicarissen in de zui-
delijke provincies tot bisschop gewijd werden, weliswaar op basis van een buiten-
landse titel (De Jong 1972: 334). Daarmee kreeg Nederland zijn eerste bisschoppen
sinds de Tachtigjarige Oorlog.

De grondwet van 1848 maakte het mogelijk om de interne kerkelijke zaken
zonder bemoeienis van de regering te regelen. Juist dit gevaar was voor Rome al
sinds 1795 onder andere de reden om verzoeken uit Nederland, om tot herstel van
de hiërarchie over te gaan, af te houden en af te wijzen (Van de Sande-Meijs 1971).
Toen het besef was doorgedrongen dat dit gevaar onder de liberale grondwet gewe-
ken was, werden in 1853 de bisdommen opgericht en de bisschoppen voor deze
diocesen benoemd. Deze richtten vervolgens binnen een aantal jaren de kerk in
volgens de toen moderne (Romeinse) ultramontaanse principes. In 1854 werd het
Algemeen reglement voor parochiale kerkbesturen afgekondigd. Volgens dat reglement
werd het kerkbestuur afhankelijk van de bisschop, waardoor via een omweg de pas-
toor ook financieel afhankelijk werd van de bisschop. In 1855 werd een Algemeen
reglement voor katholieke liefdadigheid afgekondigd. Rond 1857 waren alle parochies
opgericht. Tussen 1858 en 1859 vonden in de verschillende diocesen kapittels
plaats die de ingestelde structuren sanctioneerden en regelden (Rogier/De Rooy
1953: 200-210).

In 1865 was er een Provinciaal Concilie waarop voor Nederland uniforme rege-
lingen werden afgekondigd op het gebied van de geloofsleer, zielzorg, bediening
van de sacramenten, eredienst, liefdadigheid, kloosters, het leven van geestelijken,
het onderwijs en de kerkelijke goederen. Verder werd het concilie volgens Van
Laarhoven (1965: 11, 15-19) gekenmerkt door een uitgesproken pastoraal karakter.
De gelovigen stonden centraal in de besluiten en de priesters werd op het hart ge-
drukt dat ze in dienst stonden van de gelovigen en dat ze naar hen toe moesten
gaan, onder andere in het huisbezoek. Het katholieke onderwijs werd krachtig aan-
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bevolen. Ondanks deze pastorale opstelling werd de wereld buiten de kerk op het
concilie afgewezen als slecht: ze was immers goddeloos en katholieken zouden er
geen deel van moeten uitmaken. De minderheidspositie werd tot een deugd ge-
maakt en de aandacht van de katholieken werd gevestigd op de religieuze prestaties
binnen de eigen gemeenschap.

Na de invoering van de hiërarchie werd de band van de katholieken met de liberalen
losser. De laatsten hadden de katholieken weliswaar de godsdienstvrijheid en de
burgerlijk-juridische gelijkstelling gegeven, en de herinvoering van de hiërarchie
mogelijk gemaakt, maar veel verder wilden ze niet gaan. Ze bleven vasthouden aan
een neutrale conceptie van de staat en de samenleving, terwijl de katholieken, en
ook andere groepen, hun eigen stempel op de samenleving wilden drukken, tem-
minste in eigen kring. Voor een verdere ontplooiing van het katholicisme in Ne-
derland was van de liberalen dus weinig te verwachten. Door internationale ontwik-
kelingen, met name de afwijzing van het liberalisme vanuit Rome, was in Neder-
land de verhouding tussen de katholieken en de liberalen al gaan wankelen, maar de
strijd kreeg een echte spits met de onderwijsstrijd en in mindere mate met de inter-
pretatie van de armenwet en de daarmee verbonden controle door de overheid op de
kerkelijke instellingen van liefdadigheid.

Tot 1848 had de overheid zich van de armenzorg afzijdig gehouden en was deze
geheel een taak van de kerken, maar met de nieuwe grondwet, waarin het ‘armbe-
stuur’ een zorg van de regering werd genoemd, veranderde dit. In 1851 werd een
wetsvoorstel ingediend om aan deze uitspraak handen en voeten te geven, waarna er
een strijd losbrandde tussen liberalen en confessionelen over de vraag in hoeverre de
bestrijding van armoede een taak was van de overheid en of de overheid daartoe
controle mocht uitoefenen op kerkelijke instellingen. Dit was gezien de in dezelfde
grondwet verklaarde vrijheid van godsdienst een heikel punt. Hoewel een in 1854
ingediend wetsvoorstel de primaire rol van de kerkelijke zorg ten opzichte van de
publieke zorg bevestigde, reageerden de bisschoppen verdedigend met een reorgani-
satie van de kerkelijke armenzorg volgens het Algemeen reglement… dat de bisschop de
eindverantwoordelijkheid over de personele en materiële aspecten van de armenzorg
in de parochies en over de andere instellingen van liefdadigheid in zijn diocees gaf
(Van Loo 1981b: 47-48, 108-109; Duffhues et al. 1985: 84).

De strijd op het vlak van het onderwijs ging eveneens over kwaliteit en verant-
woordelijkheid. Na de revolutie van 1795 werd het onderwijs weliswaar geneutrali-
seerd en kwam het los van de kerk, vooral van de Hervormde Kerk, maar in de on-
derwijswetten van 1801 werd uitdrukkelijk de mogelijkheid voor bijzonder onder-
wijs opengelaten, wat bevestigd werd in 1806. Tegelijkertijd werd een begin ge-
maakt met de verbetering van het onderwijs, dat nu een ‘nationaal belang’ was: er
kwam een ministerie voor onderwijs, het klassikale onderwijs werd ingevoerd, er
kwam meer aandacht voor het kind, er werden eindtermen opgesteld, er werden
eisen gesteld aan de onderwijzers, die bovendien een vast inkomen kregen, en er
kwam een onderwijsinspectie. Er was ruimte voor godsdienstonderwijs, zolang dit
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maar niet leerstellig zou zijn. Na de komst van Willem I werd deze politiek voort-
gezet (De Wolf 1983a; De Wolf 1983b). Door deze maatregelen kreeg de overheid
een steeds grotere greep op het onderwijs. Bovendien werden de hogere kwaliteitsei-
sen ook aan het bijzonder onderwijs opgelegd, zonder dat daarvoor subsidiegelden
beschikbaar kwamen en het bijzonder onderwijs ook aan deze hogere eisen kon
voldoen. De grondwettelijke onderwijsvrijheid werd hierdoor feitelijk beperkt.
Zowel Quanta Cura als het Provinciaal Concilie waren tegen algemeen openbaar
onderwijs en vóór het recht van de kerk op eigen scholen. In 1869 verscheen een
onderwijsmandement van de Nederlandse bisschoppen dat er op aandrong dat ka-
tholieke kinderen uitsluitend katholieke scholen zouden bezoeken.

Toen in 1871 onder liberale druk de Nederlandse ambassadeur te Rome werd
teruggeroepen kwam het tot de definitieve breuk tussen liberalen en katholieken.
De papo-thorbeckianen in de katholieke kamerfractie werden daarop door de kies-
kringen vervangen door ultramontanen, die veel agressiever vochten voor de confes-
sionele school en voor de zelfstandigheid van de kerk (Bronkhorst 1953: 105-111;
Roes/Winkeler 1994: 12-13; Witlox 1969: 308-314, 352-355, 384).

3.3.5. conclusie
De katholieken waren in de negentiende eeuw niet alleen een beweging die zich
aanpaste aan de omgeving. De kerk werd hoe langer hoe meer een beweging die in
confrontatie met de moderne, liberale en nationale Nederlandse samenleving kwam.
De hogere spanning werd de kerk enerzijds van buitenaf opgedrongen, door de
voortdurende vooroordelen van de protestanten en andere élites, door de geringe
mogelijkheden die de liberale samenleving bood voor de ontwikkeling van de kerk,
en door de vooroordelen van Rome tegen de moderne tijd en zijn verworvenheden.
Anderzijds zorgden ook ontwikkelingen binnen de kerk in Nederland zelf voor een
hogere spanning van de kerk met de samenleving. De nadruk op katholieke belan-
gen van Le Sage ten Broek, Thijm, Nuyens en anderen bracht een beklemtoning van
de katholieke belangen in de Nederlandse samenleving. De katholieke kranten mo-
biliseerden het katholieke lezerspubliek met politieke, maatschappelijke en religi-
euze strijdpunten. In de neogotiek en de nadruk op de middeleeuwen ontstond een
specifieke katholieke subcultuur die een correctie op de bestaande cultuur-
historische visie op Nederland wilde geven. Organisatorisch kregen de katholieken
door de herinvoering van de hiërarchie en de verdere uitbouw van de kerkelijke
organisatie duidelijke structuren in de samenleving. Tenslotte werd de band met de
liberalen opgegeven omdat voor een verdere behartiging van de katholieke belangen
van hen niets te verwachten was. De katholieken werd verboden deel te nemen aan
de moderne samenleving en in een volgende periode mochten ze alleen nog in eigen
organisaties maatschappelijk actief zijn.
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3.4. conclusie

“In wezen komt de geschiedenis van onze herleving neer op een strijd in eigen boe-
zem, de interne worsteling van een in inzicht verdeelde gemeenschap”, schrijven
Rogier en De Rooy (1953: 277) in een terugblik over de periode tot ongeveer 1870.
De beginperiode van het katholicisme was onder het opzicht van deviantie inder-
daad gekenmerkt door een dubbel gezicht. Enerzijds was het katholicisme in deze
tijd een kerkbeweging die streefde naar minder deviantie ten opzichte van de omge-
ving. Katholieken namen deel aan de culturele en politieke hoofdstroom van hun
tijd en hun leiders deden pogingen de kerk en het geloof aan te passen aan de Ver-
lichte, nationale en liberale cultuur van de omgeving. Bovendien waren er in de
periode voorafgaand al oecumenische initiatieven geweest. Ten slotte was het ka-
tholicisme niet antagonistisch tegenover de omgeving: de pogingen tot aanpassing
wijzen daar al op, evenals de verschillende momenten waarop de leiders van de kerk
samenwerkten met de overheid. Maar meer en meer werd het katholicisme een devi-
ante beweging die in confrontatie kwam met de liberaal-Verlichte en protestants-
nationale staat. Mensen als Le Sage, Thijm en Nuyens verschijnen in dit kader als
overgangsfiguren. Zij wilden enerzijds volop katholieken zijn, maar tegelijk volop
Nederlanders. Door culturele en historische bijdragen wilden zij de katholieke in-
breng in de Nederlandse samenleving aantonen en de (maatschappelijke, culturele
en politieke) positie van katholieken verbeteren. In hun stroom lieten de katholie-
ken zich steeds meer voorstaan op hun verschil met de omgeving. De katholieken
ontwikkelden met de neogotiek en de nadruk op de middeleeuwen een eigen sub-
cultuur, de soevereiniteit van de kerk in onderwijs en caritas werd benadrukt, de
achtergestelde positie in de samenleving werd gehekeld evenals het in katholieke
ogen onjuiste geschiedbeeld, de opbouw van de kerkelijke structuur zorgde voor een
duidelijker onderscheid tussen katholiek en niet-katholiek, er werden steeds open-
lijker twijfels geuit aan de moderne, liberale cultuur. Door deze verschillen te bena-
drukken kwamen de katholieken steeds meer in spanning met de samenleving te
staan. Belangrijke invloeden kwamen daarbij vanuit Rome, zowel direct als indirect.
Ten slotte scheidden de katholieken zich ook af van de omgeving, toen de bisschop-
pen de katholieken botweg verboden deel te nemen aan het openbare onderwijs.

Kan de geringe verandering in de mate van betrokkenheid bij de kerk geïnter-
preteerd worden met de gesignaleerde veranderingen in de deviantie in deze perio-
de? Op de keper beschouwd was er tussen 1795 en 1870 een gebrekkige, dubbel-
zinnige en langzame toename van de deviantie. Dat betekent dat de ‘prijs’ van het
lidmaatschap in deze periode nauwelijks toenam en dat de kerk nauwelijks meer
betrokkenheid vroeg van de leden. Omdat de grenzen van de kerk met de buitenwe-
reld slechts geleidelijk aan opgetrokken werden, was ze bovendien niet veel beter in
staat deze betrokkenheid vast te houden. Duidelijke groeicijfers zijn op die basis
niet te verwachten. Onduidelijk is verder wat de invloed van de deviantie op plaat-
selijk niveau betekende. De aartspriesters waren bijvoorbeeld wel tegen de deelname
van katholieke leken en geestelijken aan de revolutie, maar blijkbaar hadden ze
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weinig middelen om die deelname te verhinderen of te verbieden. De politieke
discussie tussen het liberale en ultramontane katholicisme had weinig relevantie
voor de gewone man die door het censuskiesrecht toch niet bij de politiek betrokken
was. Tot ver in de negentiende eeuw waren de parochies nog niet gestructureerd als
exclusief instituut voor de pastorale bediening. Het lijkt wel alsof de toename van
de deviantie tot 1870 vooral speelt binnen bepaalde maatschappelijke kringen en op
lokaal niveau niet een dergelijke impact had dat daardoor een grotere betrokkenheid
te verwachten zou zijn. De kerk begon zich in deze periode wel te manifesteren als
een sociale beweging die voor de maatschappelijke en politieke rechten van de ka-
tholieken op kwam. Volgens de theorie kan een beweging op deze manier ook be-
trokkenheid genereren als de controle op de markt groot is. Maar deze positie werd
pas laat in de negentiende eeuw ingenomen, nadat de liberale grondwet een discus-
sie over confessionele armenzorg en onderwijs ontlokt had, en kwam pas in de tijd
na 1870 tot volle ontwikkeling.

Behalve door deviantie kan de betrokkenheid bij een religieuze organisatie ook
toenemen doordat aantrekkelijke beloningen van sociale of religieuze aard worden
aangeboden. Op dit gebied heb ik in deze periode echter weinig veranderingen of
innovaties kunnen ontdekken. Het neo-thomisme, dat het aanbod van beloningen
van religieuze aard grondig reorganiseerde, brak pas na 1870 echt door en charita-
tieve verenigingen kwamen pas geleidelijk aan in de tweede helft van de negentien-
de eeuw op. De geleidelijk hogere deviantie tot 1870 maakte de kerk daardoor
duurder zonder dat daar iets compenserends tegenover stond. Dat maakt een religi-
euze organisatie minder aantrekkelijk voor de leden, die daardoor minder betrokken
zullen zijn. Dit kan een additionele verklaring voor de geringe ontwikkeling van de
betrokkenheid bij de katholieke kerk tot 1870 zijn.

In de periode 1795-1870 nam de deviantie van de katholieke kerk in Nederland
langzaam toe, maar van de manier waarop deze toenam mag niet worden verwacht
dat ze de betrokkenheid van de katholieken in grote mate heeft kunnen verhogen.
Vanuit de theorie kan op deze manier de geringe en wisselvallige toename in be-
trokkenheid geïnterpreteerd worden. Het wachten was op een nieuwe theologie en
op een nieuwe pastorale strategie die deze betrokkenheid wel kon garanderen. Na
1870 werd die met succes in de kerk ingebracht.


