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HOOFDSTUK 5

‘JUIST OMDAT WIJ KATHOLIEK ZIJN, ZIJN WIJ MODERN’

DE KEERZIJDE VAN HET SUCCES (1920-1960)

Roemrijk, krachtig heldental
uitverkoren Martelaren,

Neêrlands roem en Neêrlands trots,
wil uw zonen nu verklaren

hoe gij saam uw bloed vergoot
sterk bij wreede marteldood.

Martelaren u zij dank
voor de lering ons geschonken.

Bidt voor ’t volk van Nederland
dat de liefd’ ons hart ontvonke;
dat uw trouw, uw need’righeid

ons versier’ ten allen tijd.

19e eeuws lied
ter ere van de HH. Martelaren van Gorcum

5.1.  inleiding

Na een periode van sterke groei, die op sommige aspecten tot in de jaren zestig
werd vastgehouden, begon de betrokkenheid bij de katholieke kerk in Nederland al
in het interbellum af te nemen (cf. 1.1.3.). Wanneer dit precies begon is vanwege
het gebrek aan data echter niet te zeggen. Er zijn aanwijzingen dat de paschantie
begon af te nemen en dat de kerk leden verloor aan onkerkelijkheid. Ook begon de
werving voor geestelijke ambten te stagneren. Na de oorlog, maar nog vòòr 1960,
stabiliseerde de groei van het ledental en daalde in een aantal steden het misbezoek.
Maar ook op andere, meer inhoudelijke aspecten wordt duidelijk dat de katholieke
kerk in Nederland na de Eerste Wereldoorlog in een crisis raakte: de schoolcatechese
had minder effect (Maas 1993: 7-9), na een korte bloeiperiode begon het ledental
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van enkele organisaties vanaf 1930 weer te dalen (Duffhues 1992: 178, 180) en de
eenheid van de kerk werd door verschillende protestbewegingen ondermijnd.

De eerste protestbeweging was die van de Katholieke Jongeren. Deze reageer-
den op de protserige overdaad en het uitgebreide verenigingsleven, waarbinnen
volgens hen de godsdienstige factor verwaarloosd werd en de ware roeping van het
christendom niet tot gelding kon komen (cf. Bak/Geurts 1993: 256-258). Met deze
opvatting kwamen zij in botsing met de heersende katholieke cultuur, die de poli-
tieke en organisatorische verworvenheden van de zuil zag als de kern van de eman-
cipatie (Goddijn/Knuvelder 1980: 13-27; cf. Van Duinkerken 1948: 164-175, 247-
254, 279-287). Op een bijeenkomst in 1935 werd door jongeren opnieuw kritiek
geuit op de sleur, de ingeslapenheid, het despotisme en de verstarring binnen ka-
tholiek Nederland (Franckens [1951]). Ze vonden dat de zielzorg haar methoden
nauwelijks veranderde, terwijl grote groepen, vooral arbeiders en intellectuelen, van
de kerk afvielen (Rogier/De Rooy 1953: 643-658, 683-687). Als grootste euvel
werd de lauwheid van de priesters gehekeld: ze gingen te weinig op huisbezoek en
gaven te weinig andere stimulansen voor het religieuze leven. Pastoors gedroegen
zich bot en hautain tegenover de parochianen, waren sterk gericht op wereldse ge-
neugten en hadden geen oog voor de sociale problemen (cf. Wolters 1985: 76-78 en
Kerklaan 1987: 109). Ook het katholieke leven werd bekritiseerd. Terwijl de ker-
ken steeds meer tot een randverschijnsel in de samenleving werden, klopten de
katholieken zich op de borst over hun grote maatschappelijke successen. De verou-
derde structuren van de parochie en het conservatisme van de clerus en van leidende
leken konden het geloof niet aanpassen aan de moderne tijd, waardoor de onver-
schilligheid onder de gelovigen werd bevorderd.

Na de Tweede Wereldoorlog werd dit soort kritiek opnieuw geuit. Nu waren
het echter niet de onrijpe jongeren, maar gesettelde leken en geachte geestelijken
die in de bundel Onrust in de zielzorg (1950) ongezouten het falen van de kerk be-
noemden en de ontevredenheid verwoordden. Wederom moesten de parochie, haar
structuren en haar leiders het ontgelden: de parochiegeestelijkheid ondernam te
weinig initiatieven om het geloof onder de mensen te brengen en werd daar door de
gesloten seminarieopleiding ook niet toe gestimuleerd (Van der Hoeven/Van Ros-
malen 1950). De clerus gaf voorrang aan het managen van de overvloedige katholie-
ke organisaties waardoor het ‘geestelijk karakter van de priestertaak’ te weinig aan-
dacht kreeg (Ramselaar 1950). Een werkelijk religieuze zin ontbrak bij de katholie-
ken; het contact met de kerk was er alleen nog via de maatschappelijke organisaties,
als teken van hun sociale positie (Van Rosmalen 1950). Kuiters (1951), die overi-
gens niet in Onrust in de zielzorg publiceerde maar met zijn kritiek daar wel bij aan-
sloot, pleitte daarom voor kleinere structuren en een grotere diversiteit en plurifor-
miteit in de parochie. Verder keerden de auteurs zich tegen het formalisme, mora-
lisme en ritualisme dat met name de sacramentenbediening karakteriseerde (De
Gier 1950). De moralistische en juridische invulling van de moraaltheologie werd
als weinig opbouwend gezien en nodigde de leken niet uit tot een persoonlijke ver-
dieping van hun geloof en leven (Vermeulen/Lutterman 1950). Tenslotte richtte de
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kritiek zich tegen de cultuur in katholiek Nederland en het organisatieleven (Thijs-
sen 1950). De caritatieve organisaties bijvoorbeeld behandelden het sociale vraag-
stuk teveel in stoffelijke grootheden. Het waren bovendien ambtelijke organisaties
geworden die met hun traditionele methoden de noden niet meer konden lenigen.
“Het is de burgerlijkheid, welke de christelijke solidariteit vervlakt tot hetzelfde
niveau als de wereldlijke samenleving” (Van der Ven 1950: 123).

Na het Mandement van 1954 barstte de kritiek op het gesloten karakter van het
katholicisme echt los. De Sint Willibrordvereniging vond dat de openheid van de
kerk naar de wereld een evangelische opdracht was, bedoeld om de aarde om te
vormen tot een menselijke, bewoonbare wereld. Daarom moesten de katholieken een
ware gemeenschap zijn, waarin openheid was voor elkaar en naar anderen, en waarin
het organisatorische niet verabsoluteerd werd. De feitelijke geslotenheid van de
katholieke sociale organisaties zag zij daarentegen als een hindernis voor het ver-
vullen van die opdracht. De kerk wilde de anderen bereiken, maar de afgeslotenheid
wekte, zeker omdat de emancipatie voltooid was, eerder wantrouwen dan vertrou-
wen. Tenslotte moest de kerk haar maatschappelijke organisaties niet verabsoluteren
in een samenleving die toch al sterk door technische waarden gedomineerd werd
(Openheid en geslotenheid… 1957). Ook Rogier (1958) pleitte voor een grotere
openheid in cultureel (inclusief wetenschappelijk) en politiek opzicht. Hij laakte het
lage culturele peil van zijn geloofsgenoten, hun geborneerde exclusieve aandacht
voor alles wat met religie te maken had en hun geringe aandacht voor de nationale
zaak.

Waarom stagneerde de ontwikkeling van de katholieke kerk in deze periode? De
theorie suggereert dat de neergang van een religieuze organisatie paradoxalerwijze
samenhangt met het succes van deze organisatie. Als een religieuze organisatie suc-
cesvol is, ruilt de organisatie veel beloningen van religieuze aard voor beloningen
van wereldse aard. De religieuze organisatie krijgt dan veel van de leden in termen
van geldelijke bijdragen, vrijwilligerswerk, kerkbezoek en dergelijke. Dit succes
draagt volgens de rational choice theorie het gevaar van aanpassing in zich: hoe
succesvoller de organisatie, hoe meer beloningen van wereldse aard de organisatie
krijgt. Daardoor gaat de organisatie meer op de omgeving lijken, wordt de spanning
met de omgeving geringer en dus het mobiliserend vermogen van de organisatie.
Daarnaast leidt de groei van de organisatie er toe dat zich binnen de organisatie een
vaste bestuurslaag gaat vormen die belang heeft bij stabiele verhoudingen, controle
over de leden en verdere groei van de organisatie, wat de spanning ook doet verla-
gen. De spanning wordt verder verlaagd door autonome processen van socialisatie en
regressie, die ervoor zorgen dat de leden meer op de omgeving gaan lijken en meer
belangen in de omgeving gaan opbouwen. Door al deze ontwikkelingen zal de
spanning van de organisatie met de omgeving verminderen met de toename van
haar succes, waardoor het mobiliserend vermogen minder wordt.

In dit hoofdstuk staat de these centraal dat de katholieke kerk al vòòr 1960 aan
betrokkenheid verloor doordat de spanning met de omgeving al vòòr die tijd was
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verminderd. In dit hoofdstuk zal ik dit proces van twee kanten laten zien. In para-
graaf 2 laat ik zien dat de katholieken door een doelbewuste socialisatie in het be-
schavingsoffensief en in het katholiek onderwijs geleidelijk aan gewone Nederlan-
ders werden die zich in hun sociale verbanden steeds minder van hun landgenoten
onderscheidden. In paragraaf 3 laat ik zien dat er vanuit de katholieke kerk naar
gestreefd werd om het negatieve beeld van katholieken weg te nemen. De katholie-
ken werden gestimuleerd zich in de samenleving te engageren en een Nederlands
nationaal bewustzijn te ontwikkelen. De verhouding tussen kerk en staat sterk ver-
beterde sterk, en de subsidies aan katholieke organisaties bevestigden de geaccep-
teerde positie van de katholieke kerk in Nederland. Katholieken gingen zich ver-
zoenlijker opstellen tegenover anderen in de samenleving en dit werd, vooral door
enkele protestanten, enthousiast opgepakt. De maatschappelijke élite onder de ka-
tholieken streefde ondertussen naar een steeds grotere erkenning en acceptatie van
wetenschappelijke inzichten in de katholieke zuilorganisaties. In paragraaf  4 wor-
den conclusies getrokken.

5.2. socialisatie

5.2.1. inleiding
In de eerste helft van de twintigste eeuw werden vanuit de katholieke kerk ver-
schillende pogingen ondernomen om de katholieken tot volwaardige Nederlandse
burgers te maken. De katholieken moesten van hun negatieve imago afkomen en zo
de hun toekomende plaats in de samenleving krijgen. Dit socialisatieproces kwam
ten eerste tot stand door het beschavingsoffensief dat van de kerk uitging. In dat
offensief werden de katholieken de burgerlijke normen en waarden bijgebracht, en
werd ze geleerd hun vrije tijd en energie op een andere, ‘gezondere’ manier te beste-
den. Dit proces wordt in subparagraaf 2 beschreven. Ten tweede zorgde het katho-
lieke onderwijs voor een verhoging van het onderwijspeil van katholieken. Nadat de
overheid bijzonder voortgezet onderwijs toestond en het ging subsidiëren, vervielen
voor de katholieke kerk de meeste bezwaren tegen deze vorm van onderwijs. Dit
wordt behandeld in subparagraaf 3. Door de hogere opleiding kwamen de katholie-
ken in aanmerking voor beter betaalde beroepen. Zo konden ze steeds meer de door
hen gewenste gelijkwaardige plaats in de samenleving innemen (5.2.4.). In subpa-
ragraaf 5 wordt de conclusie getrokken.

5.2.2. beschavingsoffensief
Aan het begin van de twintigste eeuw waren de katholieken berucht om hun ‘pau-
pers- en drinkers-criminaliteit’, omdat vooral zij wegens dronkenschap, vechtpartij-
en en kleine diefstallen veroordeeld werden. Dat dit iets met hun geloof te maken
had, werd voor de niet-katholieke tijdgenoten gedemonstreerd door hun proportio-
neel, in verhouding tot hun aandeel in de bevolking, hoger aandeel in de criminali-
teit in de noordelijke provincies en met name in de grote steden. In de decennia
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vóór 1940 nam het aandeel van de katholieken in de criminaliteit weliswaar af, maar
het bleef nog altijd hoger dan de criminaliteit onder protestanten (Kempe 1938:
37-43, 102-103). De oorzaken van dit gedrag werden vooral gezocht in de sociale
omstandigheden van de katholieken, wat door een onderzoek uit 1953 werd beves-
tigd. De auteur van deze studie wees erop dat door de hoge geboortefrequentie de
gezinnen overbelast waren, dat er in het katholicisme onvoldoende mogelijkheden
waren tot verpleging van ‘geestelijk onevenwichtigen’, dat het katholicisme onvol-
doende mogelijkheden tot zelfontplooiing bood, dat er een heteronome moraal
heerste en dat ‘infantiel gedrag’ werd aangekweekt en te weinig gecorrigeerd werd
(Havermans 1953: 16).

Deze analyses waren de aanleiding voor een beschavingsoffensief onder de ka-
tholieken. Wilden de katholieken gerespecteerd worden in de Nederlandse samenle-
ving, dan moesten ze van hun slechte naam af. Een belangrijke rol was in dit offen-
sief weggelegd voor de patronaten. In het vorige hoofdstuk werd al in een ander
kader beschreven hoe die bijdroegen aan de morele, godsdienstige en vakbekwame
vorming van de arbeider (cf. 4.3.3.). Door moderne vormen van ontspanning en
vorming aan te bieden wilden Vincentius, Kolping en de Eucharistische Kruistocht
onder Fabrieksmeisjes de arbeidersjeugd vèr houden van de verlokkingen van de
moderne samenleving en de jeugd voor de kerk behouden. Maar ze wilden de jonge-
ren ook opleiden tot goede en betrouwbare arbeiders, tot goede huisvaders en moe-
ders, en tot betrouwbare leden van de samenleving. De aangeboden activiteiten
stonden zo niet alleen in een religieus kader of alleen in een defensief kader, maar
ook in een vormend kader dat moest leiden tot een betere deelname van de katho-
lieken aan de samenleving als geheel.

De ontwikkeling van het katholieke clubhuiswerk illustreert dit offensief en dit
streven binnen het katholicisme nog eens extra. In 1894 werd binnen de Vincenti-
usvereniging het liefdewerk ‘Sint Franciscus’ gesticht. Dit werk was gericht op
zogenaamde schoffies die, volgens de formulering van de doelgroep, te slecht waren
voor de patronaten en te goed voor het gesticht. Door ze godsdienstige en zedelijke
vorming te geven wilde het Liefdewerk deze jongeren vormen tot goede katholie-
ken, die hun plaats zouden vinden in het katholieke verenigingsleven, èn tot goede
burgers. Ook de ouders werden bij de activiteiten van dit werk betrokken. In de
clubhuizen van de vereniging werden de jongeren opgevangen en konden ze een
geschikte vorm van vrijetijdsbesteding ontwikkelen. Zo konden ze er, onder bege-
leiding, tekenen, spelen en knutselen, was er naailes, gymnastiek en toneel, na de
zondagse mis kregen ze een ontbijt en er was een arbeidsbeurs. Na de oorlog werd
dit werk door de overheid gesubsidieerd (Poels 1987). In het Don Bosco-werk, door
Heikens en Pennings beschreven voor Den Bosch, werden eveneens clubhuizen
ingezet voor de vorming van de armen. Eerst werden de activiteiten gericht op jon-
gens en meisjes, later werden ook hier de ouders bij het werk betrokken. Vrouwen
leerden er de kneepjes van het huishoudelijk werk, mannen leerden er op een gezon-
de manier te ontspannen. Het was de bedoeling op deze manier ‘spelenderwijs’ de
levenswijze van de volksklasse door de introductie van de normen van de midden-
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klasse open te breken en die normen en waarden over te laten nemen (Heikens
1985: 45-68; Pennings 1985: 87-97; Nijenhuis 1987: 138-148, 264-265).

Een ernstig probleem onder de arbeiders was het drankmisbruik. Drankmis-
bruik en alcoholisme leidden tot het gesignaleerde criminele gedrag, tot ongezonde
gezinnen en mogelijk tot ontslag, en op die manier tot verdere armoede. Één van de
organisaties die het drankmisbruik onder de katholieke arbeiders probeerde tegen te
gaan, was de in 1895 opgerichte Sobriëtas. Aanvankelijk was de vereniging verbon-
den aan de vakbond en voorbehouden aan katholieke mannen, later kwamen er apar-
te bonden voor vrouwen, jongeren en categoriale groepen. Tegelijkertijd breidde de
vereniging zich uit op het sociale vlak: er kwamen drankvrije vergaderingen, drank-
vrije cafés, een studentenbeweging (Heemvaart) en eigen bibliotheken. Door middel
van publicaties, een consultatiebureau, een reclasseringsinstelling, eigen verpleegin-
stellingen en zogeheten reddingsbrigades (die baden en offerden voor de verslaafden)
werd geprobeerd het alcoholisme en de gevolgen ervan in praktische zin te bestrij-
den (Van Schaik [1985]).

De sociaal-maatschappelijke positie van de katholieken werd verder verbeterd
door de uitbreiding en professionalisering van de welzijnszorg en de gezondheids-
zorg in katholieke kring in het begin van de twintigste eeuw. Op elk mogelijk
gebied werd hulp verleend aan de katholieken die dat nodig hadden. De gezond-
heidssector kende katholieke ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en herstellingsoor-
den. In de geestelijke gezondheidszorg waren er naast psychiatrische inrichtingen
bureaus voor opvoedingsproblemen en huwelijksproblemen. De kruisverenigingen
verleenden ziekenzorg bij mensen thuis en ontwikkelden zich, analoog aan de speci-
alisering en differentiëring van de zorg, tot een organisatie die een breed spectrum
van diensten aanbood, zoals kinder- en jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg,
ouderenproblematiek, hulp bij geslachtsziekten, reuma et cetera. In de welzijnszorg
waren er organisaties voor de ‘bescherming’ van jonge meisjes, voor ongehuwde
moeders en voor het gezin, organisaties op het gebied van de kinderbescherming en
reclassering, en voor het werk onder militairen, woonwagenbewoners en bejaarden
(The Catholic Church in the Netherlands [1959]: 16-17; Duffhues et al. 1985: 83-98,
102-114; Wijnen-Sponselee 1997: IX, 36-39).

Na de Tweede Wereldoorlog was er opnieuw grote bezorgdheid om het zedelijk
en moreel peil van de bevolking, vooral dat van de jeugd. Met de bevrijders kwam
namelijk ook de consumptiesamenleving naar Nederland, zoals tot uiting kwam in
het gebruik van make-up, de consumptie van kauwgum, jazzmuziek en sigaretten
en de ‘cosmopolitische uniformen’ die gedragen werden. Door de industrialisatiepo-
litiek van de overheid kwamen bovendien ook jonge vrouwen in de industrie te
werken. Via het kerkelijk jeugdwerk waren die vervolgens niet meer te bereiken. De
katholieke kerk, maar ook de burgerlijke overheid, was bezorgd over de gevolgen
van dit alles voor het gezin en voor de opvoeding van de kinderen. Daarom werd in
1945 de Mater Amabilisschool gesticht, die de jonge fabrieksmeisjes verder moest
vormen. Deze opleiding keerde zich tegen de ‘verwildering’ van de vrouwelijke
jeugd tussen de 17 en 24 jaar. Ze wilde ze opvoeden tot beminnelijke moeders, die
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het gezinsleven gezellig en gelukkig zouden kunnen maken. De kern van het on-
derwijs was een huishoudschool, maar daarnaast werd ook seksuele voorlichting
gegeven en werden algemene omgangsvormen aangeleerd. Na verschillende eerdere
pogingen werd in 1951 een mannelijke variant, de Pater Fortisschool opgericht. Die
richtte zich op de jongere van 14 tot 18 jaar, die opgevoed moest worden tot ge-
zinshoofd, gemeenschapslid en betrouwbare arbeider (Vossen 1994).

5.2.3. onderwijs
Omdat er binnen katholieke kring bezwaren waren tegen de Hogere Burgerschool
(HBS) -het intellectualistische en naturalistische karakter er van riep weerstand op-
namen katholieken slechts in geringe aantallen deel aan het middelbaar onderwijs.
Voor zover er katholiek middelbaar onderwijs bestond, leidde dat op tot het pries-
terschap. Tussen 1905 en 1909 werd echter door nieuwe wetgeving de subsidiëring
van bijzonder middelbaar onderwijs mogelijk gemaakt. De financiële bijdragen aan
het bijzonder onderwijs, eerst in beperkte mate en na de financiële gelijkstelling
(1917) voor de volle 100% van de kosten, maakten een grotere deelname van ka-
tholieken aan het middelbaar onderwijs in eigen, katholieke scholen mogelijk.
Daarop volgde tussen 1913 en 1925 een sterke uitbreiding van het katholiek mid-
delbaar onderwijs, voornamelijk in het zuiden en westen van Nederland. Na de
Tweede Wereldoorlog was er wederom een sterke groei (Matthijssen 1958: 72-84).
Vanaf 1948 werden de reguliere seminaries door de overheid als middelbaar onder-
wijs erkend. Ze namen het algemeen leerplan voor de middelbare scholen over en
zochten naar erkenning van hun leraren. Seminaristen konden daardoor tot reguliere
academische studies toegelaten worden en erkenning krijgen van hun studietijd
indien ze het seminarie of de orde verlieten (Hoogbergen 1991: 248-251).

Tabel 5.1.: omvang katholiek onderwijs

Onderwijstype Jaar
Aantal

Katholieke scholen
% alle
scholen

Aantal katholieke
schoolkinderen

% alle
kinderen

Kleuterschool 1958 1.485 37,7 167.151 46,2

Primair 1958 2.917 55,1 657.044 43,2
Secundair

HBS 1958 398 38,1 20.682 10,2

gymnasium 1956 139 27,4 40.328 33,7

Bron: The Catholic Church in the Netherlands [1959]: 21

De kroon op de emancipatie was volgens velen de stichting van een eigen uni-
versiteit. Het functioneren van de katholieken in de samenleving kon, zo werd ge-
dacht, door een katholieke universiteit bevorderd worden en daarmee zou de achter-
stelling van de katholieken in het sociale leven opgeheven worden (cf. De Valk
1998: 270-271). Het idee voor een eigen universiteit was in het midden van de
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negentiende eeuw al aangesneden door De Tijd en werd in 1900 door Poelhekke in
een brochure weer opgepakt. Om katholieken de hun toekomende plaats in de Ne-
derlandse samenleving in te laten nemen (het aantal katholieke docenten, juristen,
artsen en literaten kwam niet overeen met het proportionele aandeel van de katho-
lieken in de Nederlandse samenleving) en om invloed te kunnen nemen op het
maatschappelijk leven moesten er volgens hem katholieke intellectuelen gevormd
worden. Daarvoor moest wel eerst de lage waardering van de profane wetenschappen
door de katholieken zèlf overwonnen worden (Poelhekke 1900). Na Poelhekke’s
manifest ging het snel met de ontwikkeling van de wetenschap in katholieke kring.
In 1903 werd het Nuyensfonds opgericht dat de wetenschapsbeoefening onder ka-
tholieken wilde stimuleren. In 1904 werd het latere Thijmgenootschap, de vereni-
ging van katholieke intellectuelen opgericht. In 1905 werd de Radboudstichting
opgericht, die voor de katholieken gebruik wilde maken van de in dat jaar afgekon-
digde mogelijkheid om bijzondere leerstoelen op te richten en bijzondere universi-
teiten te stichten. In 1923 vond de opening van de katholieke universiteit plaats.
Tekenend is dat die de naam Keizer Karel Universiteit kreeg: de katholieken wilden
zich met de eigen universiteit niet voorstaan op hun katholieke identiteit, maar een
volwaardige bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur. De universiteit zou dan
ook openstaan voor andersdenkenden. Vooral na 1945 kwam de dienstverlening aan
het hele Nederlandse volk op de voorgrond (Roes 1980; Van Voorst van Beest 1980:
8-26, 67-71).

5.2.4. maatschappelijke integratie
Onder invloed van het beschavingsoffensief en de bloei van het katholieke onderwijs
kwamen de katholieken op de arbeidsmarkt in een steeds meer gelijkwaardige posi-
tie. Grafiek 5.1. laat zien dat katholieken in 1930 in alle sectoren van de arbeids-
markt te vinden waren en in de meeste sectoren ook (ongeveer) proportioneel verte-
genwoordigd waren. Uitschieters waren de godsdienstige sector, waar ruim 70%
van de werkenden katholiek was, en de sector visserij en jacht, waar slechts 10% van
de werkenden katholiek was.
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Grafiek 5.1.: verspreiding van katholieken
over de beroepsbevolking (1930)

Bron: Kruijt 1935: 436
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Vervolgonderzoek op basis van de volkstellingen uit 1947 en 1965, dat helaas
moeilijk vergelijkbaar is met het vooroorlogse onderzoek, laat zien dat de katholie-
ken na de oorlog een groter deel van de beroepsbevolking vormden dan daarvoor, en
binnen de beroepsbevolking meer ‘betere’ functies vervulden (Kuiper 1953: 27;
Kuiper 1964: 416). Faber en Ten Have geven ook nog twee tabellen over de verde-
ling van de godsdiensten over leidende en ondergeschikte posities (1970: 62, 64).
Het beeld daarvan is voor katholieken een zelfde: uitschieters hier en daar, maar een
behoorlijke vertegenwoordiging in beide lagen, ook in de leidende functies. Hun
onderzoek geeft echter wel aan dat het percentage ‘managers’, zoals wij nu zouden
zeggen, onder de katholieken tussen 1930 en 1947 licht terug is gelopen.

De verwachtingen van de betekenis van een katholieke universiteit voor de
emancipatie van de katholieken werden ruimschoots vervuld. Tussen 1900 en 1956
groeide het aantal katholieke hoogleraren van 1,0% naar 21,9% en het aantal ka-
tholieke studenten van 7,1% naar 27,3%. In 1954 was ongeveer 14% van de hogere
ambtenaren katholiek (Matthijssen 1958: 30-38). Het aandeel van de katholieken in
de wetenschap kwam in 1965 echter nog niet helemaal met hun aandeel in de be-
volking overeen. Het percentage van de katholieke studenten was wel verder ge-
groeid naar 32%, waarbij ze een duidelijke voorkeur voor de geesteswetenschappen
toonden (Van Hooijdonk 1965). Niet alleen cijfermatig, ook inhoudelijk paste de
katholieke wetenschap zich aan de omgeving aan, zoals een analyse van historische
dissertaties laat zien. Tien jaar na de eerste historische dissertatie was het getalsma-
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tige tekort opgeheven, maar het katholieke karakter van deze historische weten-
schap was in het afgeleverde onderzoek moeilijk te herkennen (Bornewasser 1980:
44-52). Het ideaal van integratie met behoud van de katholieke identiteit, dat de
leidraad was bij de stichting, was daarmee grotendeels verdwenen.

5.2.5. conclusie
In de eerste helft van de twintigste eeuw werden er vanuit de katholieke kerk ver-
woede pogingen ondernomen om de katholieken te socialiseren aan de burgerlijke
samenleving en hun sociale positie te verbeteren. Dit gebeurde ten eerste door po-
gingen het gedrag van katholieken te veranderen. In de patronaten, in verenigingen
als Sobriëtas, door de uitbouw van de welzijns- en gezondheids-sector en door de
inrichting van levensscholen werd de katholieken, en vooral degenen in de lagere
sociale klassen, een burgerlijke levenswijze bijgebracht. Verder steeg het oplei-
dingsniveau van katholieken door de uitbouw van het onderwijs, eerst van het mid-
delbaar onderwijs en later, voor een kleinere groep, van het hoger en wetenschappe-
lijk onderwijs. Het streven van de kerk om van katholieken gewone Nederlanders te
maken had succes: het aantal intellectuelen was sterk toegenomen en het niveau van
de wetenschapsbeoefening onder katholieken eveneens. Katholieken waren verte-
genwoordigd in alle sectoren van de arbeidsmarkt, hoewel in de ene meer dan de
andere, waar ze ook leidinggevende functies vervulden. Katholieken waren dus met
succes gesocialiseerd om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

5.3. afnemende spanning

5.3.1. inleiding
Vanaf ongeveer 1900 stelde de katholieke kerk zich anders, minder confronterend,
in de Nederlandse samenleving op, waardoor de spanning met de omgeving ver-
minderde. Dit werd geïnitieerd door de encycliek Rerum Novarum, die de katho-
lieken stimuleerde deel te nemen aan de samenleving en die zo in christelijke zin
om te vormen (5.3.2.). Verder werd sinds de inhuldiging van koningin Wilhelmina
vanuit de leiding van de kerk steeds meer aangedrongen op een positieve invulling
van het katholiek nationalisme. Dit streven bereikte een hoogtepunt met de hou-
ding van de katholieken tijdens de Tweede Wereldoorlog (5.3.3.). Ook werd de
kerk steeds meer door de staat erkend. Op zich was er in de verhouding tussen kerk
en staat sinds 1853 niet zoveel veranderd, maar de subsidiëring van het onderwijs
maakte de weg vrij voor de financiering van een hele reeks van sociale katholieke
organisaties, waarmee de maatschappelijke eisen van de kerk vervuld werden
(5.3.4.). Ook de apologetische initiatieven veranderden van karakter. Deels werden
ze omgevormd tot algemeen-maatschappelijke oproepen, deels werden ze waarach-
tige oecumenische initiatieven die probeerden de niet-katholiek te begrijpen en
samen met andere kerken wilden werken aan een betere wereld (5.3.5.). De élites in
de katholieke kerk probeerden tenslotte de samenwerking met groepen en personen
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buiten de kerk, met het oog op de nationale belangen die katholieken en protestan-
ten verenigden, op gang te brengen. Ook waren de intellectuelen in staat om met
nieuwe wetenschappelijke inzichten invloed uit te oefenen op de pastorale praktijk,
waardoor vooral na 1945 het aanzien van de kerk veranderde (5.3.6.). In subpara-
graaf 7 worden conclusies getrokken.

5.3.2. Vaticaanse stimulansen
De verandering in de opstelling van de katholieke kerk in Nederland werd al vòòr
1920 mogelijk gemaakt en gestimuleerd door een koersverandering van het Vati-
caan, meer in het bijzonder door de encycliek Rerum Novarum (1891). In deze ency-
cliek werd de totale veroordeling van de wereld buiten de kerk verlaten en kwam er
ruimte voor een meer gedifferentieerde visie. De sociale noden, het hoofdthema van
deze encycliek, werden niet langer uitsluitend gezien als een pastoraal probleem,
maar ook als een onrechtvaardig lijden dat inging tegen de christelijke visie op
mens en wereld. Wat bijna revolutionair was aan de encycliek, was dat aan arbeiders
het recht werd toegezegd zichzelf te mogen organiseren en, indien andere vereni-
gingen voor geloof en zeden een gevaar opleverden, zich ook als christenen te orga-
niseren om voor hun rechten op te komen. Door middel van deze verenigingen kon
de heilzame werking van het christendom doordringen in de staat, in de samenle-
ving en in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemer, en zo de wereld van
de grond af omvormen in christelijke zin. Tenslotte moest het model van deze vere-
nigingen modern van aard zijn, met democratische structuren en met het nadruk-
kelijke doel de wereldlijke belangen van de leden te behartigen, hoewel ze wel prio-
riteit moesten geven aan de religieuze vorming van de leden (Leo XIII 1975). Met
deze analyse en opzet sloot de encycliek aan bij een reeds bestaande stroom van
sociaal-maatschappelijke initiatieven in de katholieke wereld en legitimeerde deze
(Bornewasser 1992).

In de historiografie wordt vooral het belang van Rerum Novarum voor de ont-
wikkeling van de katholieke arbeidersbeweging (Thelen 1991) of voor de ontwik-
keling van een katholieke sociale leer benadrukt (Coleman/Baum 1991). In mijn
optiek is van belang dat de kerk zich door Rerum Novarum anders, minder confronte-
rend in de samenleving ging opstellen, een verandering die gekenmerkt kan worden
als een wending naar een ‘open katholicisme’ (Bornewasser 1986b). De katholieke
kerk in Nederland werd door het Vaticaan langzaam maar doelbewust, via verschil-
lende nuntii, op deze nieuwe koers gezet, die inhield dat katholieken zich betrokken
dienden te voelen “bij alles wat er in de moderne wereld gaande was. Op politiek,
maatschappelijk en cultureel terrein moesten zij zich laten gelden. Zij mochten niet
volstaan met het veilig stellen van het binnenkerkelijk leven en van de vrijheden
voor confessioneel onderwijs en religieuze organisaties.” Gesteund door het leerge-
zag “moesten katholieke staatsburgers zich eendrachtig openstellen voor talloze
nationale problemen, die zij in een politiek van geven en nemen, samen met anders-
denkenden, hadden op te lossen. […] Het ging niet alleen om de eigen katholieke
zaak, maar om het heil van geheel de mensheid, om het uitoefenen van aantrek-
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kingskracht op leidinggevende niet-katholieken en om hulp aan en ontwikkeling
van de grote massa’s. De benepenheid van particularisme, provincialisme, wereld-
mijding, onderlinge naijver en wederzijdse verkettering diende plaats te maken voor
een horizon verbredende oriëntatie op het centrum van de wereldkerk, voor enga-
gement met filosofie, wetenschap en cultuur en voor optimisme omtrent de werven-
de kracht van de katholieke waarden en normen” (Bornewasser 1986b: 391).

5.3.3. katholiek nationaal bewustzijn
Vanaf 1900 ontdekten de katholieken hun nationale rol steeds duidelijker en eisten
ze die, als onderdeel van hun emancipatiestreven, op (Van Miert 1999). Verschillen-
de historische bladen uit katholieke kring, zoals de Geschiedkundige Bladen (1905-
1906) en het Historisch Tijdschrift (1921-1941), wilden door hun publicaties behalve
het wetenschappelijk historisch onderzoek in katholieke kring, ook de katholieke
identiteit èn de Nederlandse identiteit van katholieken in Nederland bevorderen
(Bornewasser 1986a: 453-475). Bij gelegenheid van 100 jaar nationale onafhanke-
lijkheid in 1913 werd vanuit katholieke kring een tweedelig in fraai grootformaat
vormgegeven herdenkingsboek gepubliceerd met de titel Het katholiek Nederland,
waarin de positieve bijdrage van de katholieken aan de Nederlandse samenleving
ten toon werd gesteld. Natuurlijk was er aandacht voor de voor katholieken nega-
tieve kanten van de geschiedenis van 1813 tot 1853 (met name de verhouding tot
de staat en de beperkingen op de kloosters werden genoemd) maar het overgrote
deel van de herdenkingsbundel, waaraan prominente katholieken hadden meege-
werkt, werd besteed aan de vruchtbare ontwikkeling van de kerk in Nederland en
haar grootse bijdrage op het gebied van caritas, jeugdzorg, vakbeweging, scholen en
dergelijke. De bundel werd afgesloten met een aantal biografieën van katholieken
van nationaal belang.

Het Oranjegevoel was rond het midden van de negentiende eeuw bij de katho-
lieken nog zwak ontwikkeld. Bij de nationale feesten die tussen 1860 en 1865 ter
gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van de Fransen en van gebeurte-
nissen uit de Tachtigjarige Oorlog gevierd werden, werd het protestants-nationale
karakter benadrukt, wat binnen katholiek Nederland weerstand opriep. Maar vanaf
1874, bij het zilveren regeringsjubileum van Willem III, stimuleerden de bisschop-
pen de katholieken tot deelname aan dergelijke nationale feestdagen. De gelovigen
werden voor deze gebeurtenis gedispenseerd van de vasten, de bisschoppen riepen op
tot eerbied voor de koning en de Amsterdamse Piusvereniging organiseerde een
‘Nationaal Koncert’ (Groot 2000). Bij de huldiging van Wilhelmina in 1898 ver-
schenen van de hand van katholieke historici opstellen waarin de koningin werd
gezien als afstammeling van Karel de Grote en Elisabeth van Thüringen. Op deze
manier werd het koningshuis niet verbonden met de geschiedenis van opstand en
protestantisme maar met de roemrijke middeleeuwen, zodat de katholieken zich er
gemakkelijker mee konden gaan identificeren (Raedts 1992: 714). Sindsdien was er
onder de katholieken een sterke oriëntatie op Oranje.
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Ook de verzuiling heeft, paradoxalerwijze, bijgedragen aan de integratie van de
katholieken in de Nederlandse samenleving. Voor het bestaansrecht van de katho-
lieke scholen was op landelijk niveau gestreden, de scholen moesten voldoen aan
landelijk opgestelde eisen, de leerlingen legden landelijke examens af, waardoor ze
werden ingewijd in een nationale cultuur en tot Nederlandse burgers gevormd wer-
den (Knippenberg 1996). Zoals beschreven in de vorige paragraaf, wilden de sociale
organisaties ook bijdragen aan de vorming van de katholieken tot Nederlandse bur-
gers. Bij de patronaten bijvoorbeeld stond naast het bevorderen van de aanhanke-
lijkheid aan de kerk, de vorming tot trouwe burgers en aanhankelijk aan het ko-
ningshuis centraal. En hoewel het streven naar nationale organisaties aanvankelijk
door de bisschoppen onderdrukt werd, kregen organisaties als de vakbeweging, de
sportbeweging, scouting en de jeugdbeweging uiteindelijk vorm in landelijke le-
denorganisaties, die zelfstandig met andere landelijke organen en met de overheid
zouden overleggen. Zelfs in de afkeer van de moderne samenleving zou de kerk zich
van haar nationale kant laten zien. Sinds 1930 gingen de oproepen tot katholieke
eenheid vergezeld van de positieve bijdrage aan vrede en nationale eensgezindheid
die door een sterke katholieke beweging gerealiseerd zou kunnen worden (cf.
4.2.2.). Ook het apostolaat zag voor zichzelf een nationale rol weggelegd (cf. 4.2.4.).

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een doorbraak in het proces van nationale
erkenning. Tijdens de oorlog werd volgens Rogier en De Rooy (1953: 723, 753)
duidelijk dat de kerk een nationale, Nederlandse basis had. De houding van de kerk
vòòr (het verbod van NSB-lidmaatschap van katholieken) en tijdens de Duitse be-
zetting riep bij niet-katholieken veel waardering op. Vooral Kardinaal de Jong werd
één van de Nederlandse symbolen van het verzet. Hij weigerde elke samenwerking
met de bezetters omdat hij de eigen katholieke organisaties in stand wilde houden
en beschermen. Ook sprak hij zijn veto uit over een collecte voor de (nationaal-
socialistische) Winterhulp in de kerken en protesteerde hij tegen de uitsluiting van
joodse kinderen van onderwijs, tegen de deportaties van de joden in 1942, tegen de
verplichte arbeidsdienst en de gelijkschakeling van de pers. Tijdens deze periode
kon de kerk volgens hem laten zien dat ze een waarlijk Nederlandse kerk was en dat
haar organisaties ten dienste stonden van het geheel van de samenleving, en niet
alleen van de katholieken. In de lijn van deze opstelling verleende de kerk tijdens de
hongerwinter hulp ongeacht confessie en werd er in voorkomende gevallen met
andere kerken samengewerkt, bijvoorbeeld bij het afkondigen van herderlijke brie-
ven. De lotgevallen van Titus Brandsma en Edith Stein maakten ook buiten katho-
lieke kring indruk als teken van de ‘goede’ houding van de katholieken tijdens de
oorlog (Stokman [1945]; Manning 1978; Van Schaik 1996: 48-70).

5.3.4. kerk en staat: zilveren koorden
De verhouding tussen de katholieke kerk en de staat was, op een paar rimpelingen
na, sinds de grondwet van 1848 ontspannen. De regeling van de godsdienstvrijheid,
die de herinvoering van de kerkelijke hiërarchie in 1853 mogelijk had gemaakt,
bleef tot 1983 ongewijzigd. Parallel daaraan bleef de Wet op de kerkgenootschap-
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pen tot 1983 van kracht. Deze wet bevatte weliswaar een aantal beperkingen op de
vrije uitoefening van godsdienst door de katholieke kerk, maar deze beperkingen
golden in principe voor alle kerkgenootschappen en de wet is nooit echt geëffectu-
eerd. Rond 1870 werden de, door de katholieken als beperkend en controlerend
ervaren, Ministeries voor de Eeredienst afgeschaft. De verhouding tussen de kerken
en de staat werd voortaan door het Ministerie van Justitie of van Binnenlandse Za-
ken op een lager ambtelijk niveau behartigd. Tenslotte werd de verhouding tussen
kerk en staat soepeler doordat katholieken actiever werden in de landelijke politiek
en doorstootten naar de hoogste publieke ambten. Sinds de hervorming van het
kiesrecht in 1918 was de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), en na de oorlog de
Katholieke Volkspartij (KVP), de grootste partij in het parlement (Oud/Bosmans
1990: 295; Bosmans 1990: 156). Op basis van daarvan domineerden katholieke
voormannen regelmatig de kabinetten en leverden ze de premier. Het enige thema
dat gedurende deze gehele periode regelmatig terugkwam is het thema van de pro-
cessies (cf. Processievrijheid 1947).

De betalingen van de staat aan de kerken vonden in deze periode gewoon door-
gang. Volgens de grondwet zorgde de overheid zonder onderscheid van het kerkge-
nootschap voor de traktementen (salarissen), pensioenen en ‘andere inkomsten’ (be-
doeld zijn salaristoeslagen voor studie, kinderen en echtgenote) van de bedienaren
van de verschillende kerken. Ook lokale gemeenten droegen in voorkomende, histo-
risch bepaalde, gevallen bij aan het inkomen van de plaatselijke geestelijke. Daarbo-
venuit breidde de steun van de staat aan de kerken zich in deze periode nog uit. Van
regeringswege was er steun voor de bouw van kerken, vooral daar waar door maatre-
gelen van de overheid de bevolking zich uitbreidde, in het geval van de industriali-
sering van zuid-Limburg, zich nieuw vestigde, bijvoorbeeld in de IJsselmeerpolders,
of waar door natuurrampen kerkelijke gebouwen waren beschadigd, bijvoorbeeld bij
de watersnoodramp van 1953. Ook plaatselijke overheden droegen bij aan de bouw
en restauratie van kerken en kerkelijke gebouwen (Den Dekker-Van Bijsterveld
1988: 32-44; Van  Bijsterveld 1998: 77-81). In 1961 werden de financiële banden
tussen kerk en staat met de Wet premie kerkenbouw nog verder aangehaald (Smul-
ders/Boersema 1982).

Van meer betekenis voor de erkenning van de katholieke kerk waren de subsi-
dies aan de sociaal-religieuze organisaties van de zuil. Daarmee gaf de overheid aan
dat ze het maatschappelijk belang van deze organisaties voor de samenleving waar-
deerde. De grondslag van deze subsidies is mij niet bekend, maar ik neem aan dat
die gelegen is in de financiële gelijkstelling van het onderwijs. In deze regeling was
vastgesteld dat de overheid de randvoorwaarden van het onderwijs mocht vaststel-
len, zoals de bevoegdheden en opleiding van de leraren, de kwaliteitseisen van het
gebouw, de gebruikte lesmaterialen, de eindtermen van het onderwijs, de getoonde
behoefte van de bevolking en de eigen bijdrage van de ouders. De inhoud, vormge-
ving en inrichting van het onderwijs werden overgelaten aan de kerken. Soortgelijke
regelingen zijn terug te vinden in de subsidies aan de zorgsector en de welzijnssec-
tor, en mogelijk ook in andere sectoren van de zuil. Zo werden de verenigingen van
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het Wit-Gele Kruis na veel soebatten met een gering bedrag door de provincie en
het rijk gesubsidieerd, maar met de modernisering van het werkveld en de hogere
eisen van de overheid, die weer als voorwaarde voor subsidiering gesteld werden,
liep het relatieve aandeel van de contributies al snel terug tot bijna nul (Wijnen-
Sponselee 1997: 32-33, 53-61). De bijdragen van de overheid aan de katholieke
organisaties, gemeten naar de subsidiedichtheid (het gemiddelde bedrag per 10.000
van de achterban) steeg na 1915 snel, onder andere als gevolg van de hogere eisen
die vanuit landelijk niveau aan de organisaties gesteld werden (Pennings 1991: 145-
149). De verdeling van de gelden over de verschillende soorten organisaties wordt
duidelijk uit tabel 5.4.

Tabel 5.2.: subsidies aan katholieke organisaties 1880-1930

Bron: Pennings 1991: 146

5.3.5. godsvrede
Vanaf het begin van de jaren dertig veranderde de opstelling van de kerk ten op-
zichte van de samenleving en van de andere kerken. Verspreid over het land ont-
stonden er in deze tijd diverse oecumenische gesprekskringen die de ‘godsvrede’
tussen katholieken en protestanten wilden voorbereiden door open, eerlijke informa-
tie aan elkaar te geven (Jacobs 1992: 70-79; Jacobs 1998b: 5-10). De deelname aan
de gesprekskringen zorgde ervoor dat de deelnemers, meestal niet de minst invloed-
rijken in de katholieke beweging, zich bezonnen op wat het betekende een christen
te zijn en dat ze gedwongen werden tot zelfkritiek. Vanuit deze ‘Gesprekskringen
Rome-Reformatie’, zoals ze werden genoemd, werd verder druk uitgeoefend op de
Apologetische Vereniging Petrus Canisius om de bekeringsinspanningen in te bed-
den in een breder zoeken naar de eenheid van de kerken. Daarvoor werd een beroep
gedaan op een nieuwe theologie, namelijk die van de kerk als het mystieke lichaam,
die in verschillende Vaticaanse encyclieken doorklonk. In de volgende decennia
groeiden deze initiatieven uit tot een invloedrijke oecumenische beweging.

Aan het eind van de jaren dertig was het eigenlijk wel gedaan met de apologeti-
sche en proseliterende toon vanuit wat toen nog het apostolaat genoemd werd. De
wereld werd niet meer categorisch veroordeeld en er werd geprobeerd om de wereld
zoals die is vanuit katholiek perspectief te verbeteren. Ook werden niet-katholieken
en niet-gelovigen aangesproken op hun overeenkomsten met de katholieken, name-

Sector %
Godsdienst 2,9
Zorg 23,2
Onderwijs 50,8
Cultuur 16,2
Beroepsorganisaties 3,9
Volkshuisvesting 2,9
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lijk het samen willen bouwen aan een menselijke samenleving. Een voorbeeld hier-
van is de ‘campagne van naastenliefde’, die pater Henri de Greeve in 1938 begon
onder het motto: ‘Bemin je naaste als jezelf’. Het ging hem er niet om de mensen te
laten zien wat ‘de roomsen kunnen’, maar om mensen te inspireren tot naastenliefde.
Na de oorlog werd de campagne geïnstitutionaliseerd in de Bond Zonder Naam. De
Bond werd beroemd doordat ze voor elke week, nog steeds, een opbeurende tekst
had. Minder bekend is dat de Bond ook actief meehielp in de opbouw en vooral de
morele wederopbouw na de oorlog. Zo werd met de actie ‘ruiten troef’ ingezameld
voor het herstel van oorlogsglasschade, kwam de Bond in 1952 met het fonds Men-
sen in nood, waar concrete hulp uit gegeven werd, en werd een anti-roddelcampagne
georganiseerd. Met een D-day (denk, durf, doe) werden mensen opgroepen zich in te
zetten voor hun naaste. Leden werden opgeroepen te gaan helpen in gezinnen waar
de moeder, vaak door overbelasting, korte tijd was weggevallen. Er kwam een anti-
honger campagne voor de Derde Wereld, er kwamen vakantiehuisjes waar gezinnen
heen konden, en voor bejaarden kwam er een hotel in Spanje (Zo is het begonnen
1988).

In 1948 was er een belangrijke hervorming van de vereniging Petrus Canisius.
De verdedigende en belerende toon werd verlaten omdat het beeld, dat de katholie-
ken Nederland zouden overnemen, moest worden tegengegaan. De betrokken pa-
troonheilige, die zeer deed denken aan het contrareformatoire offensief, werd ver-
vangen door Sint Willibrord, die meer de eenheid van de kerk in Nederland in de
tijd vòòr de kerkscheuringen symboliseerde. Ook andere apologetische erfenissen
van de vereniging, zoals het tijdschrift Het Schild, werden ten dienste van de oecu-
menische geest opgeheven. Het werk van de nieuwe vereniging werd bevorderd
door een lichte versoepeling van de Romeinse regelgeving ten opzichte van oecume-
nische contacten: voortaan werden confessioneel gemengde bijeenkomsten toege-
staan indien ze bedoeld waren voor actie tegen atheïsme en voor sociale kwesties.
Voortaan kon de locale bisschop beslissen over oecumenische bijeenkomsten die over
geloofszaken gingen, waardoor het gemakkelijker werd er toestemming voor te
krijgen. Daarna was er een uitbreiding van de oecumenische gespreksgroepen. De
groeiende openheid van de Sint Willibrordvereniging naar de andere kerken toe, die
noodzakelijk werd geacht voor de vervulling van haar taak, kreeg echter met het
mandement van 1954 een knauw.

Toch was de tijd van afzetten tegen elkaar voorbij. In 1951 werd de bundel
Geloofsinhoud en geloofsbeleving gepresenteerd, het resultaat van een serie openhartige
theologische gesprekken tussen katholieken en protestanten. In deze bundel gingen
theologen van beide confessies op zoek naar een nieuwe inhoud van het geloof die de
vervreemding ten opzichte van elkaar kon overstijgen. Binnen de Catholica werd na
de publicatie van de hervormde geloofsbrief in 1951, die zo wantrouwend over de
katholieken sprak, geprobeerd de vijandigheid ten opzichte van de protestanten te
verminderen. Vooral de Sint Willibrordvereniging deed pogingen om een genuan-
ceerder en minder polemisch beeld van de katholieke kerk te laten zien. Voorlopig
werden deze pogingen nog gehinderd door de publicatie van de encycliek Humani



133

Generis en de afkondiging van het dogma van Maria ten hemelopneming (Jacobs
1998a). Ook uit het protestantisme kwamen geleidelijk aan andere tonen, zoals van
Van Ruler. Hij zegt met zoveel woorden dat het katholicisme geen dwaasheid is en
dat de motieven van de kerk niet op machtswellust berusten maar eerder ‘edel en
apostolisch’ te noemen zijn. Ook vond hij dat de liberale staat wel ruimte moest
geven aan de katholieken. Tegelijkertijd wilde hij de nadelen van het katholicisme
niet verzwijgen: de katholieken hebben te weinig evangelie, het aardse leven wordt
binnen de kerk verdrongen en er is te weinig respect voor het individuele geweten
(Van Ruler 1953).

5.3.6. élites
Tenslotte streefde de nieuwe élite van de katholieke beweging, opgeleid aan de
katholieke universiteit of een andere instelling van hoger onderwijs en in de zuilor-
ganisaties gewend geraakt maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen, naar
aanpassing en samenwerking van de katholieke kerk aan en met de omgeving. Ka-
tholieke intellectuelen wilden voor zichzelf meer vrijheid in het maatschappelijk
verkeer en ze wilden de katholieke leer confronteren met de moderne wetenschap.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van katholieke intellectuelen in de oecumene
(Luykx 2000: 34-36), in de joods-christelijke dialoog (Van Schaik 1992: 54-99), en
het lidmaatschap van enkele prominente katholieken van het (neutrale) Comité van
Waakzaamheid, dat in 1936 na het succes van de NSB bij de verkiezingen was op-
gericht, hoewel het mandement van 1933 katholieken verbood lid te zijn van alge-
mene en neutrale organisaties. Onder druk van de leiding van de kerk en van de
RKSP moesten ze daarop hun lidmaatschap opzeggen (Luykx 2000: 127-129). Een
ander voorbeeld van het streven tot aanpassing door de élites is het verlangen van
katholieke zakenmensen om lid te worden van de (neutrale) Rotary. Hoewel het
Vaticaan voor leken alleen een waarschuwing voor deze organisatie had uitgespro-
ken, werd de organisatie door het Nederlandse episcopaat verboden vanwege haar
neutrale karakter, het doorbreken van de zuilloyaliteit indien katholieken lid wer-
den, de verdenking van vrijmetselarij die op de organisatie rustte en het loskoppelen
van godsdienst en ethiek in Rotary. Hoewel de katholieke werkgeversvereniging en
de Sint Adelbertvereniging tegen dit verbod protesteerden, werd het door de meeste
katholieken opgevolgd. Na de Tweede Wereldoorlog werd, met een beroep op het
nationale belang, opnieuw voor een versoepeling van het verbod gepleit. Daarop
werd een individueel lidmaatschap op functionele gronden in 1955 toegestaan. In
1964 werd de bisschoppelijke toestemming niet meer verplicht gesteld en daarmee
volgde de feitelijke opheffing van het verbod (Luykx 2000: 77-104).

Vanaf de jaren dertig nam de invloed van de psychologie en de sociale weten-
schappen in de katholieke zuil, die traditioneel gedomineerd werd door neothomis-
tische voorstellingen, toe (Luykx 1997: 80-87). In de organisaties voor geestelijke
gezondheidszorg van de zuil werd al vòòr de oorlog aandacht besteed aan de empiri-
sche psychologie en aan een aangepaste versie van de psychoanalyse (Ter Meulen
1988). Met de opkomst van katholieke bureaus voor opvoedings-, huwelijks- en
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alcoholproblemen raakten de religieus gemotiveerde taboes over seksualiteit aan
slijtage onderhevig en kregen wetenschappelijke motieven een steeds prominentere
rol in de adviezen (Westhoff 1996). Direct na de oorlog vonden moderne psycholo-
gische en pedagogische inzichten hun weg in de praktijk van het jeugdwerk. De
katholieke leer verdween als norm naar de achtergrond, er werd geprobeerd aan te
sluiten bij de behoefte van de jeugd zelf, en er werd schuchter, maar anders dan voor
de oorlog, aandacht besteed aan de seksuele ontwikkeling van de jeugd (De Wolf
1979: 78-93). Vanaf de jaren dertig kwam er ook een wetenschappelijkere en daar-
mee neutralere aandacht voor homoseksualiteit. Homoseksualiteit werd nog wel als
een probleem gezien, maar als een medisch probleem dat te behandelen zou zijn en
het werd niet meer veroordeeld in de moraaltheologische termen van voorheen. Met
de toenemende invloed van de psychologische inzichten als gevolg van de uitbrei-
ding en professionalisering van de zuil kwam er na de oorlog ook in de moraaltheo-
logie een genuanceerdere visie op homoseksualiteit (Oosterhuis 1992).

Na de Tweede Wereldoorlog waren het wederom de intellectuelen in de kerk
die streefden naar een verdere aanpassing aan de samenleving. In aansluiting op de
naoorlogse veranderingen in de maatschappij, zoals de ontwikkeling van de techniek
en de wetenschap, de economische groei, het toenemende belang van de overheid en
de grotere participatie van de burgers, wilden ze ook in de kerk en in de organisaties
van de zuil veranderingen doorvoeren. De Nouvelle Theologie, die op basis van de
inzichten uit fenomenologie en menswetenschappen de katholieke traditie wilde
verbinden met maatschappelijke onderwerpen, bood daarvoor de aanknopingspun-
ten. Deze theologie benadrukte de culturele bepaaldheid van het menselijk bestaan,
dus ook van het geloof en de kerk. De absolute aanspraken van de kerk op het ge-
bied van de ecclesiologie (de kerk als heilsinstituut), de persoonlijke moraal (huwe-
lijk, gezin en seksualiteit), de houding tegenover andere kerken en de universali-
teitspretenties tegenover het maatschappelijk leven werden hierdoor genuanceerd.
Nog voordat deze theologie op het Tweede Vaticaans Concilie kon doorbreken, had
de katholieke élite zich deze ideeën al in de jaren 1951-1955 eigen gemaakt en
werden ze in de organisaties van de zuil, waar deze élites een centrale plek hadden
verworven, voorzichtig ingevoerd (Simons/Winkeler 1987: 16-20, 192-193, 201-208,
233-260).

5.3.7. conclusie
Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden vanuit de katholieke kerk de
grenzen met de omgeving op een aantal punten minder scherp getrokken. De weer-
stand tegenover de nationale staat en het Oranjehuis werden opgegeven, onder in-
vloed van subsidies voldeden de zuilorganisaties steeds meer aan landelijke regelin-
gen en er kwam de wil om een positievere bijdrage aan de samenleving te leveren.
In de Tweede Wereldoorlog werd deze nieuwe opstelling van de katholieken con-
creet. Tegelijkertijd, vanaf het midden van de jaren dertig, begonnen voorzichtig de
eerste oecumenische initiatieven. De apologetische initiatieven werden verlaten en,
zoals het meest duidelijk wordt uit de veranderingen bij de Willibrordvereniging,
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omgebogen in een oprechte interesse voor de niet-katholieken. Dit werd door die
anderen ook langzaamaan opgepakt, zoals blijkt uit de naoorlogse publicaties. Ten-
slotte oefenden de intellectuelen in de kerk druk uit op een verlaging van de span-
ning met de omgeving. Voor de oorlog werden deze initiatieven nog door de bis-
schoppen tegengewerkt, na de oorlog drukten intellectuelen al vòòr 1960 hun
stempel op het beleid, op de opleiding en op de maatschappelijke organisaties.

5.4. conclusie

In het interbellum ontwikkelde het kerks christendom zich volgens Rogier en De
Rooy (1953: 667), onder invloed van de vele verenigingen, tot een sociaal christen-
dom. Dit ‘sociale christendom’ koos niet meer voor het isolement maar werd zich
bewust van haar verantwoordelijkheid voor de wereld, en probeerde in de wereld
christen te zijn en daar de Blijde Boodschap te verkondigen. Maar wat Rogier en De
Rooy positief zien als een toewending naar de wereld, is met het model van de rati-
onal choice theorie een aanpassing aan de wereld die de beginnende neergang van de
kerk in deze periode kan verklaren.

De katholieke kerk zonderde zich in het interbellum niet alleen af van de we-
reld. Ze paste zich in deze periode ook aan de wereld aan en begon de grenzen van
de kerk met de wereld voorzichtig te nuanceren. Dit proces, dat begon aan het einde
van de negentiende eeuw, werd versterkt in de periode 1910-1930 en vond vervol-
gens voortgang tot 1960. De katholieke kerk werd in deze periode een erkende
religieuze beweging, niet in het minst door haar numerieke grootte. De financiële
tegemoetkoming van de overheid aan de organisaties van de zuil onderstreepten
deze erkenning eens te meer. Verder namen de verschillen van de katholieken met
de rest van de samenleving door het succes van de zuilorganisaties drastisch af. Het
onderwijspeil van de katholieken paste zich steeds meer aan dat van de omgeving
aan, de katholieken integreerden in de burgerlijke samenleving, de katholieken
kwamen meer en meer terecht in beroepen waar ze voorheen niet in vertegenwoor-
digd waren en ze namen daar ook leidende functies over. De katholieken hadden ook
een stevige positie in het politieke spectrum. Tenslotte wijzigde de kerk zèlf haar
houding tegenover de samenleving en tegenover andere christelijke groeperingen.
De katholieken werden aangespoord een positieve houding tegenover de nationale
staat en het koningshuis te ontwikkelen en te laten zien dat ze goede, betrouwbare
Nederlanders waren. De katholieke kerk relativeerde in de oecumenische gesprek-
ken de opstelling tegenover de andere christelijke kerken en stelde zich minder
verdedigend in de samenleving op. Katholieke intellectuelen en andere élites namen
de wetenschappelijke inzichten van hun vakgebied over en zochten buiten de zuil
contacten met vakbroeders, collega’s en gelijkgezinden. Alles bij elkaar genomen
moet de conclusie getrokken worden dat de spanning van de katholieke kerk met de
samenleving al vòòr 1960 op een gevoelige wijze afgenomen was.
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Als een religieuze organisatie zich aanpast aan de omgeving, moet dit gevolgen
hebben voor de betrokkenheid van de leden. De organisatie vraagt dan immers een
minder intensieve, extensieve en expensieve relatie van de leden met de organisatie.
Ook wordt het daardoor relatief minder kostbaar voor de leden om met de andere
maatschappelijke organisaties in contact te komen. In het geval van de katholieke
kerk in Nederland betekent dit enerzijds dat de katholieken zich door hun oplei-
dingsniveau en hun socialisatie gemakkelijker zelfstandig in de samenleving konden
bewegen, anderzijds dat participatie gemakkelijker werd gemaakt doordat de be-
zwaren van de kerk tegenover de samenleving genuanceerd werden. De binding van
de katholieken aan hun kerk werd daardoor losser en minder omvattend en komt
inderdaad in een afname in de betrokkenheid tot uiting.

Belangrijk is dat deze aanpassing voornamelijk het klerikale en lekenkader van
de kerk betrof, en niet de gewone gelovige. Hoger onderwijs was niet voor iedereen
weggelegd, de oecumenische contacten waren een zaak van geschoolde geestelijken,
de politieke en maatschappelijke contacten van de zuil naar buiten toe waren het
domein van een beperkte élite. Omdat de vermindering van de spanning slechts een
beperkt, selectief gedeelte van de kerk betrof, kan dat misschien verklaren dat som-
mige indices van betrokkenheid onverminderd hoog zijn en zelfs zouden stijgen.
Maar binnen deze subcultuur en binnen het geheel van de samenleving zouden de
katholieken en hun kerk steeds minder te onderscheiden zijn van andere kerken en
organisaties in Nederland. De katholieke kerk in Nederland was van een sekte in
een kerk aan het veranderen.


