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HOOFDSTUK 6

MIDDEN ONDER U

SECULARISATIE EN DE-INSTITUTIONALISERING SINDS 1960

Niet als een storm als een vloed, niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God, niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter
dorstig en hart deze grond – zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt, woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank, zonder macht, vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart, dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand, dovemansoren verstaan hem,
zalig de man die gelooft, zalig de boom aan de bron.

Niet in het graf van voorbij, niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij, hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan wordt hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God, liefde op leven en dood.

Oosterhuis 1993: 45

6.1. inleiding

Na 1960 nam de betrokkenheid bij de katholieke kerk in Nederland in snel tempo
af (cf. 1.1.4.). Het aantal katholieken daalde zowel in absolute als in relatieve zin en
er zijn aanwijzingen dat een nog geringer aantal Nederlanders dan bij de kerkelijke
administratie ingeschreven stond zich daadwerkelijk katholiek noemde. De katho-
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lieken namen in afnemende mate deel aan de sacramenten en identificeerden zich
minder met de kerk, haar geloofspunten en haar vertegenwoordigers. Twee indicato-
ren vertoonden wel een groei: de bijdragen aan de Actie Kerkbalans en het aantal
vrijwilligers in de kerk. Maar in het eerste geval kon dat relatief gemakkelijk ver-
klaard worden door de toegenomen bekendheid van de Actie. Bovendien vlakte deze
groei de laatste jaren af, bleef die regelmatig achter bij de inflatie, en vertoonde de
participatie een dalende lijn. In het geval van het aantal vrijwilligers was er na de
aanvankelijke groei weer een afname.

De eenheid van de katholieken ging bovendien verloren in een reeks binnenker-
kelijke bewegingen die elkaar en de kerkelijke leiding wat betreft de hervorming
van de kerk hevig bestreden. Deze ‘polarisatie’ legde het kerkelijk leven tot ver in
de jaren negentig lam. Aan de ene kant stonden degenen voor wie de veranderingen
in de kerk niet ver genoeg gingen. Ze pleitten voor verregaande binnenkerkelijke
hervormingen op het gebied van het celibaat, de oecumene, de moraal en de in-
spraak van de leken. De bekendste groeperingen op dit gebied zijn Septuagint
(Laeyendecker 1990), Open Kerk (Van Dijk/Salemink 1986: 18-19) en de Mariën-
burgvereniging (Winkeler 1995: 106), die de basis voor de Acht Mei Beweging
legde. Sommige geloofsgemeenschappen realiseerden deze hervormingen ook in de
praktijk, waardoor ze meer dan eens in conflict kwamen met de leiding van de kerk.
Bekende voorbeelden hiervan zijn de studentenparochies in Utrecht, Amsterdam
(Roy/Ingram 1969: 16-88; Oosterhuis 1980: 26-55) en Leiden, de citygroep in
Groningen, de Sjaloomgroep uit Odijk en de Kritische Gemeente IJmond (Ruij-
ter/Auwerda 1971; Auwerda 1975). De Koinoniagroep, Tegenspraak en de Benedic-
tusgroep zochten naar mogelijkheden om dit soort vernieuwingen in het religieuze
leven door te voeren. Tegenover deze groepen stonden degenen die de vernieuwin-
gen veel te snel en veel te ver vonden gaan. Zij wilden minder pluriformiteit in de
liturgie, meer gehoorzaamheid aan Rome, ook van de bisschoppen, en meer aan-
dacht voor geloofsthema’s dan voor maatschappelijke thema’s. De bekendste van
deze groepen zijn Confrontatie, Katholiek Leven, Voor Paus en Kerk, het Michaël-
legioen en de Willibrordgroep (Nuy 1972, Roes 1973: 126-129; Laeyendecker
1999: 119-122).

Waardoor kon de betrokkenheid bij de kerk in zo’n betrekkelijk korte tijd zo
sterk dalen? De theorie verwacht dat religieuze organisaties die in een lage spanning
staan met de omgeving zich zullen blijven aanpassen aan de ontwikkelingen in die
omgeving. Indien een religieuze organisatie in een lage spanning zich immers niet
aan zou passen, zou de spanning met de omgeving weer oplopen, wat op korte ter-
mijn voor de organisatie en haar leden kosten met zich meebrengt. Dat is vanuit het
oogpunt van de maatschappelijke belangen van de organisatie en van haar leden
ongewenst. De ontwikkeling van de samenleving, nader gespecificeerd als de ont-
wikkeling van wetenschap en politiek, heeft volgens de theorie ook gevolgen voor
de beloningen die een religieuze organisatie kan aanbieden. Beloningen van religi-
euze aard zullen in toenemende mate door wetenschap en politiek gediskwalificeerd
worden, totdat religieuze organisaties alleen nog maar zeer algemene beloningen aan
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kunnen bieden. Deze beloningen zijn zo algemeen, dat verondersteld wordt dat
alleen een ‘goede’ god dergelijke beloningen kan geven. Maar een goede god kan
weinig vragen voor wat hij te geven heeft, idem de religieuze organisatie die een
dergelijk godsbeeld overneemt. Ook hier geldt weer dat religieuze organisaties die
in een lage spanning staan met de omgeving eerder een dergelijk godsbeeld zullen
overnemen dan organisaties die in een hoge spanning staan. Bij elkaar ontstaat een
dramatische verwachting voor de betrokkenheid bij een religieuze organisatie die in
een lage spanning met de omgeving staat: ze heeft nog maar zeer algemene belonin-
gen aan te bieden, heeft een godsbeeld dat daar weinig voor terug vraagt en door de
lage spanning is het moeilijk de leden vast te houden. De leden zullen bij een der-
gelijke organisatie weinig belang hebben en minder betrokken zijn.

In dit hoofdstuk wil ik laten zien dat in deze periode van afnemende betrok-
kenheid ook de spanning van de kerk met de samenleving en het belang van con-
formiteit dat de katholieken werd aangeboden en voorgehouden verminderden. Het
belang van conformiteit nam af doordat de beloningen van religieuze en sociale aard
niet langer alleen voor katholieken ter beschikking kwamen, en niet langer alleen
via de katholieke kerk. Het is bovendien de vraag of in het geval van de beloningen
van religieuze aard nog wel van beloningen gesproken kan worden. En door de se-
cularisatie van de zuilorganisaties verdwenen de beloningen van sociale aard uit de
sfeer van de kerk. De middelen tot controle en conformiteit werden opgegeven,
waardoor non-conform gedrag gemakkelijker werd. Daarnaast ging de kerk zich
veel minder deviant opstellen in de samenleving, waardoor de kerk meer op de om-
geving ging lijken, minder van haar leden eiste en het gemakkelijker werd voor de
leden om met andere organisaties in contact te treden.

In dit hoofdstuk zal ik deze aanpassing en secularisatie van de kerk beschrijven
en de gevolgen daarvan voor de betrokkenheid evalueren. In paragraaf 2 staat de
interne secularisatie centraal, dat wil zeggen de ontwikkeling naar minder sterke
beloningen en het opgeven van controlemiddelen. In paragraaf 3 staat de aanpassing
aan de omgeving centraal. In paragraaf 4 worden conclusies getrokken over de ge-
volgen van deze ontwikkelingen voor de betrokkenheid van de katholieken.

6.2. afnemend belang van conformiteit

6.2.1. inleiding
Na 1960 wijzigde zich het belang van katholieken in conformiteit aan de kerk ge-
voelig. In deze paragraaf wil ik deze veranderingen beschrijven en evalueren. In
6.2.2. staan de veranderingen in de beloningen van religieuze aard centraal. Deze
beloningen, voor zover daar nog van gesproken kon worden, werden veel wereldser
voorgesteld dan in de voorgaande periode. In 6.3.3. wordt naar de mogelijkheden
van investeringen gekeken: er kwamen veel meer mogelijkheden om bij de kerk
betrokken te raken en er invloed op te nemen, doordat de autoritaire houding van
de ambtsdragers verdween en de leken een theologische en praktische erkenning
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kregen. Verder had de kerk in deze periode weinig beloningen te vergeven. Inte-
gendeel: veel van de beloningen die in de vorige periode belangrijk waren kregen nu
veel minder waarde of verdwenen helemaal. Dit wordt in 6.4.4. beschreven. Ten-
slotte krijgen mensen belangen in de organisatie als hen de beloofde beloningen van
sociale en religieuze aard ook weer onthouden kunnen worden. Dergelijke middelen
werden na 1960 echter niet meer toegepast, voor zover ze al niet uit de kerk ver-
dwenen (6.5.5.). De conclusie dat het belang van de katholieken bij conformiteit na
1960 afnam wordt in subparagraaf 6 getrokken.

6.2.2. geloof voor hier en nu
Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe theologie ontwikkeld waarin de
exclusieve aanspraken van de neoscholastiek werden gerelativeerd en genuanceerd.
Op het Tweede Vaticaans Concilie werden vele aspecten van deze nieuwe theologie
gesanctioneerd en tot officiële katholieke theologie verheven. In de Nederlandse
context werkten internationaal bekende theologen als Schillebeeckx en Schoonen-
berg deze theologie uit (Houtepen 2001: 74-82, 83-97). In de nieuwe theologie
werd de wereld veel positiever gezien. God, die de aarde geschapen heeft en zijn
schepping voortdurend behoudt en behoedt, laat de wereld vrij zichzelf volgens zijn
eigen wetmatigheden te ontwikkelen. Aan het eind van de geschiedenis van de
mens(heid) wacht allen en alles door God gegeven heil en heelheid (Schoonenberg
[1962]: 61-70; Schillebeeckx 1978: 121-140). In deze visie op God en schepping
kunnen mensen God kennen en herkennen in de geschiedenis van God met de men-
sen. Vooral in het leven van Jezus wordt duidelijk hoe God voor de mensen is: als
een Vader die aan de mensen zijn liefde zonder grenzen en voorwaarden geeft (Hou-
tepen 1997: 178-277). Jezus’ boodschap van de komst van Gods bevrijdende ko-
ninkrijk is een appèl, een oproep om in navolging van Jezus bevrijdend te handelen,
om het Evangelie in deze wereld ‘te doen’, vorm te geven en zo de door God aan de
mensen gegeven vrijheid in de wereld te realiseren (cf. Haefner 1971: 42-44). De
kerk is in deze theologie de verzameling van alle mensen (‘Volk Gods’) die zijn
geraakt door de geest van Jezus en zijn oproep om dienstbaar te zijn aan de wereld
en de aarde tot een betere, bewoonbare wereld te maken willen navolgen. Zo wordt
de kerk, die niet exclusief te identificeren is in de rooms-katholieke kerk, in de
wereld het teken van heil en van de eenheid van alle mensen (De Grijs 1996).

De manier bij uitstek om de katholieken bekend te maken met de nieuwe theologie
en hun vertrouwen in deze theologie te vergroten, was de (parochiële) gespreks-
groep. Deze vorm van catechese ontwikkelde zich onder de naam ‘Ecclesiabeweging’
in het begin van de jaren vijftig uit de vormingscursussen die door de Katholieke
Actie gegeven werden. De beweging had een aantal nieuwe kenmerken: de deelna-
me aan de groepen was vrijblijvend en stond open voor alle parochianen, de ge-
spreksgroepen vonden plaats bij mensen thuis en stonden niet onder leiding van een
geestelijke. Door deze opzet kon een geloofsgesprek op gang komen dat meer ruimte
bood aan de persoonlijke geloofsbeleving en meer aansloot bij de dagelijkse ervarin-
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gen van de deelnemers (De Haan 1993: 61-67). In de jaren daarna werd deze wijze
van geloofsvorming in het hele land aangeboden. In gespreksgroepen werden (en
worden) deelnemers gestimuleerd over hun dagelijkse ervaringen te praten en die te
verbinden met het grotere verhaal van God met de mensen, zoals dat in de Bijbelse
verhalen of in de verhalen van andere deelnemers herkend kon worden. Daarnaast
werden de deelnemers gestimuleerd hun geloof om te zetten in maatschappelijke
actie ten behoeve van algehele gerechtigheid en vrede. Tenslotte stelde de kerk zich
in dit geloofsgesprek niet meer belerend, maar dialogisch op. In de geloofsvorming
van mensen moesten de kerk en de kerkelijke traditie een dialoog aangaan met de
ervaringen van de deelnemers en met de wereld en die ervaringen positief-kritisch
belichten vanuit de waarden van het Evangelie (Steggink 1975: 220-225; Van Wel
1990). Ook de verschillende parochiële werkgroepen, waar katholieken ten behoeve
van de plaatselijke parochiegemeenschap hun geloof vorm konden geven, ontwik-
kelden zich (deels) tot inhoudelijke gespreksgroepen.

Ook in de liturgie kwam een meer wereldse en ethische houding tot uitdrukking.
Op het Tweede Vaticaans Concilie werd de wens uitgesproken dat de liturgie zich
meer aan ging passen aan de plaatselijke cultuur. Het werd toegestaan teksten in de
volkstaal te gebruiken en het altaar om te keren naar het volk. Ook werd de Ro-
meinse uniformering van de liturgie verlaten doordat een deel van de verantwoor-
delijkheid over de liturgie werd overgedragen aan de locale bisschop en bisschop-
penconferentie. In Nederland werd de volkstaalliturgie op de zondag van de eerste
advent van 1964 ingevoerd. In de begeleidende brief werd liturgie omschreven als
een dienst aan God en de medemens. Liturgie moest mensen confronteren met zich-
zelf, met de medemens en met de wereld en hen uitdagen een nieuwe wereld mee op
te bouwen. Daarvoor moest in de liturgie gezocht worden naar een menselijke ge-
stalte van de eredienst die herkenbaar zou zijn voor mensen van deze tijd, in een
plaatselijke context. Na de kerstbrief veranderde de liturgie grondig van aanzien. In
1970 was 80% van de diensten geheel in het Nederlands (Van den Ende 1972: 35).
De liturgie werd niet meer voor de massa opgezet, maar voor kleinere, binnen de
parochie te differentiëren doelgroepen zoals jongeren (jongerenkoren, beatmis) en
gezinnen. De cyclische liturgie werd doorbroken door thematische vieringen zodat
directer aangesloten kon worden bij actuele levensvragen. De bijbelse verhalen kre-
gen een centralere plek in de eredienst en werden gebruikt om te bemiddelen tussen
de christelijke traditie en de ervaringen van de deelnemers aan de liturgie. Tenslotte
kregen leken een grotere rol in de liturgie, onder andere door het meebidden van
het eucharistisch gebed. maar ook als (professionele of vrijwillige) voorganger (Roes
1973: 100-107; Scheer 1975: 117-134; Vijf jaar kerkontwikkeling [1973]: 59-66,
120-123; Seeboldt 1990; Joosse 1991: 23-35, 507-558; Laeyendecker 1999: 127-
130).

In verschillende vormen van liturgie kreeg deze nieuwe geest gestalte. De vie-
ring van de eucharistie kreeg een meer als democratisch ervaren karakter. Zo werd
de communie voortaan staande, op de hand ontvangen. De communie werd uitge-
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deeld vanaf een open schaal en leken werd toegestaan in een viering de communie
uit te delen. Ook werden leken uitgenodigd om bij het tafelgebed rond de altaarta-
fel te komen en werden ze gestimuleerd (delen van) het tafelgebed mee te bidden.
Tenslotte kon de communie in twee gedaanten aan elke gelovige aangeboden wor-
den, wat vroeger alleen aan de priester voorbehouden was. Om de deelnemers meer
het gevoel van een maaltijd te geven, en zo meer het karakter van het Laatste
Avondmaal over te brengen, werd soms gebruik gemaakt van donkerder hosties of
van echt brood (Lukken 1995). In de voorbereiding op de eerste communie werden
de meer binnenwereldse en ethische aspecten van de eucharistieviering benadrukt,
zodat de bewustwording van ‘het mysterie’ aan zou sluiten bij de ervaring van het
kind. Een onderzoek onder pastores en de leden van de werkgroep eerste communie
liet zien dat ze de eucharistie vooral zagen als een manier waarop de geloofsgemeen-
schap haar gemeenschap-zijn viert. In het breken en delen van brood en wijn zagen
ze vooral een oproep om je in te zetten voor een betere wereld (Spruit 1979: 49-53,
57; cf. Bernts/Peters 1999: 71).

Ook bij de viering en beleving van de doop verdwenen bovennatuurlijke aspec-
ten. Uit een onderzoek naar de dooppraktijk in Nederland bleek dat de doop door
de pastores vooral als de opname in de kerkgemeenschap werd gezien. Dit werd niet
ambtskerkelijk bedoeld of alleen betrokken op de rooms-katholieke kerk, maar
gezien als een geloofsgemeenschap waarbinnen de dopeling Jezus zou kunnen leren
kennen. Verder zagen pastores de doop als een uitdrukking van de wens van de
ouders om het kind een christelijke opvoeding te geven: op te voeden in geloven,
vertrouwd te maken met de geest van het Evangelie en met de mentaliteit en in-
stelling van Jezus. De ouders zouden door het ideaal voor te leven dat Jezus zelf
heeft gepredikt de weg wijzen naar God, maar het kind moest die weg zelf gaan.
Een laatste veel voorkomende insteek van de pastores was de wens door de doop het
kind in het voetspoor van Jezus te plaatsen. Door de doop worden mensen bezield
en geïnspireerd door de Geest, zodat ze volgeling kunnen worden van Jezus en in
gemeenschap met hem leven (Nuy 1977: 22, 37-47). Bij het vormsel werden soort-
gelijke doelen gehuldigd. De voorbereiding op het vormsel moest een religieuze
ervaring bij de kinderen oproepen en hen helpen als bewuste gelovigen in het leven
te staan. De kinderen werden uitgenodigd hun levensopdracht -de humanisering
van de samenleving- aan te nemen en zich daarvoor aan te sluiten bij de beweging
van het Volk Gods (Van Hemert/Angenent-Vogt 1981 20-25, 44-50).

Voor zover klassieke vormen van vroomheid bleven bestaan kregen ze een ge-
heel nieuwe inhoud die aansloot bij deze nieuwe theologie en de bijbehorende
vroomheid. De bedevaarten bleven in hun vorm nog wel bestaan, maar werden bij-
voorbeeld ‘pelgrimstocht’ genoemd of ‘Pax Christi Route’. In de intenties van deze
tochten kwamen na 1960 meer algemene levensbeschouwelijke thema’s op die meer
maatschappelijke relevantie beoogden. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de
thema’s van de Stille Omgang in Amsterdam. In 1988 was dat ’Samen delen van
onze overvloed is broodnodig’, in 1990 ‘Ons geloof in vrede en soberheid verbrei-
den’, in 1991 ’Laten wij bidden om vrede, met name om vrede in het Midden-
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Oosten’ en in 1991 ‘Dat de volkeren van Europa zich in Christus en zijn Evangelie
verbonden weten’ (Margry 1995: 180-181).

De moraaltheologie werd minder een gedragscode voor christenen die daarmee de
hemelse zaligheid konden bereiken en meer een bezinning op de mogelijkheden van
mensen om in deze wereld heil te realiseren. Christenen hadden in de nieuwe mo-
raalleer een verantwoordelijkheid voor de toekomst die ze zelf gestalte moesten
geven. Ze waren geroepen deze aarde tot een bewoonbare, menselijke wereld te
maken. Vanuit deze gedachten kwam er in de moraaltheologie meer aandacht voor
de macroverantwoordelijkheid van christenen. Ook de bisschoppen lieten op maat-
schappelijk gebied meer van zich horen. In de jaren 1973-1974 publiceerden ze
kritische beschouwingen over nationale en internationale ontwikkelingen, in het
bijzonder over oorlog en vrede en over het ontwikkelingsvraagstuk. De bisschoppen
riepen op tot respect voor menselijke waarden, pleitten voor een hervorming van de
mentaliteit en voor een ethische omgang met de techniek. Christenen moesten zich
politiek engageren en dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van een rechtvaardige
samenleving, ook mondiaal (Sloot 1979: 43-46, 48-50; Roes 1973: 108-109). De
individuele moraal kwam onder invloed van het existentialisme en het personalisme,
waardoor het handelen van mensen niet meer in abstracte, religieuze categorieën
maar meer in een sociale en historische context werd gezien en beoordeeld. Het
individu en zijn geweten, en daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid, kregen daar-
door een grotere waardering. Het individu werd gezien als een vrij kiezend subject
dat zoekt naar zelfverwerkelijking, waarbij de kerk kan helpen door Gods aanwezig-
heid in zijn leven mee te ontdekken. Verder kwam er een genuanceerdere visie over
geboorteregeling en abortus provocatus en werd homofilie bespreekbaar in het pas-
toraat (Van Eupen 1975: 84-92; Höfte 1989: 71-73; Oosterhuis 1992: 135-178).
Met de nodige nuances hielden de bisschoppen echter een meer defensieve lijn ten
opzichte van geboorteregeling, abortus en echtscheiding aan (Sloot 1979: 48-50;
Vijf jaar kerkontwikkeling [1973]: 140-144).

Het godsdienstonderwijs werd steeds minder een inleiding in de kerk. De cate-
chese moest in de nieuwe opzet meer een antwoord geven op de levensvragen van
jongeren en ze helpen groeien naar een persoonlijk vorm gegeven, volwassen gelo-
ven. De catechese moest daarvoor uitgaan van het leven van het kind en ingebed
worden in het geheel van de geloofsopvoeding. Dit programma werd in de Grondlij-
nen voor een vernieuwde schoolcatechese (1964) theologisch en pedagogisch uitgewerkt.
In het volgende decennium ging de catechese onder de vlag van de existentiële
catechese nog nauwer bij de leefwereld van de kinderen aansluiten en werd de ver-
kondiging van het Jezus-mysterie door de kerk, wat in de Grondlijnen nog een zeke-
re voorrangsrol had, minder prominent. In de op de existentiële catechese volgende
ervaringscatechese stonden de ervaringen van de leerlingen expliciet centraal en
werden die als uitgangspunt voor de catechese genomen. Van daaruit wilde men
doordringen tot de gelovige dimensie van de leerlingen. Sinds 1989 wordt niet
meer gesproken van catechese maar van levensbeschouwing, omdat daarmee volgens
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de leraren beter bij de veranderde situatie op de scholen aangesloten kan worden en
het eigene van het vak binnen het schoolcurriculum aangegeven kan worden. In dit
nieuwe vak maken de leerlingen kennis met verschillende godsdiensten en levensbe-
schouwingen en is het de bedoeling dat ze leren zelf hun keuze in dit veld te maken
(Maas 1993: 15-22, 45-49).

De geestelijken gingen steeds meer een burgerlijk leven leiden. De opleiding van de
priesterkandidaten vond niet meer plaats in van de wereld afgescheiden seminaries.
De grootseminaries en studiehuizen werden gesloten en de studenten werden
voortaan opgeleid op onderwijsinstellingen die midden in de stad stonden. Ze
woonden ook niet meer intern maar in gewone studentenhuizen, later ook gemengd
met vrouwen (Hulst/Al 1979: 18, 25-33; Winkeler 1992: 62-63). De typisch kleri-
kale kleding werd afgelegd en vervangen door een zwarte of grijze coltrui met col-
bert en broek, later door gewone burgerkleding. Tegenwoordig zijn sommige pries-
ters herkenbaar door het kruisje dat ze op de revers dragen, hoewel dit niet een
exclusief katholiek gebruik is. Ook het leven van de religieuzen werd veel wereldser.
De Evangelische Raden werden niet langer gezien als een teken van de uitverkoren-
heid van het religieuze leven maar als een algemene morele verplichting tegenover
de wereld. De rol van de kloosterregel in het dagelijks leven werd gerelativeerd als
een middel om te komen tot persoonlijke religieuze groei. Praktisch betekende dit
een grotere inspraak van de religieuze en meer persoonlijke vrijheid, bijvoorbeeld
door het toekennen van zakgeld. De grote kloosters met een homogene bevolkings-
groep werden soms verlaten voor kleine leefgroepen, voor groepen van mannen en
vrouwen, van gehuwden en ongehuwden (Roes 1973: 92-97). Het slot werd gerela-
tiveerd: religieuzen konden vaker bezoek van familie krijgen, werden actief in de
plaatselijke parochie en mochten naar nieuwsberichten luisteren. De traditionele
ordekleding werd vervangen door burgerkleren. De Franciscanessen van Heythuisen
deden bijvoorbeeld op een gegeven moment de professieviering in een mantelpakje
(Ackermans 1994: 111-114, 162-175). De Fraters van Utrecht deden hun habijt
uit, gingen in broek en blouse met de leerlingen op zomerkamp en vanaf 1953
mochten bepaalde paters een pak dragen (Van Vugt 1994: 262-266, 302-308; Van
Vugt 2001: 77-156). Bij de Trappisten werd de absolute zwijgplicht van de leden
opgeheven, was er vaker bezoek, ook van vrouwen, en werd het dragen van burger-
kleding en schoenen toegestaan (Cartens 2000: 172-176). Op de foto’s in Bomans
(1971: 153-157, 173, 177, 183, 186-187) is bovendien te zien dat de tonsuur is
verdwenen.

6.2.3. emancipatie van de gelovige
Door de nieuwe theologie en de democratisering van het kerkelijk leiderschap werd
de positie van de leek in de kerk opgewaardeerd (Laeyendecker 1999: 42-47). Het
beeld van de kerk als Volk Gods legde de nadruk op de eenheid van alle gelovigen,
vòòr de onderscheiding tussen leek en geestelijke. Op grond van doop en vormsel
hadden de leken deel aan Christus’ koninklijk, priesterlijk en profetisch ambt en
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daarom kon hen pastorale en bestuurlijke medeverantwoordelijkheid gegeven wor-
den. Het ambt van de gewijde priester binnen een parochie werd gezien als een
bijzondere ontvouwing van dit algemene priesterschap (Höfte 1989: 73-75). Op het
Pastoraal Concilie vond dit beeld een doorbraak. De priester werd sindsdien be-
schouwd als een herder die de bezieling en de pijn van zijn gelovigen wil delen en er
richting aan moest kunnen geven. De priester werd gezien als een ambtsdrager die,
vanuit een persoonlijke en authentieke geloofsbeleving als mede-tochtgenoot van
het Volk Gods onderweg, dit Volk inspirerend en kritisch moest begeleiden. De
nagestreefde gelijkwaardigheid tussen priester en gelovigen werd ook op andere
manieren tot uiting gebracht. Veel van de priesterlijke kenmerken, zoals de kleding
en de aanspreekvormen, verdwenen (Roes 1973: 87-91).

Er kwamen heel veel mogelijkheden om het persoonlijke geloof als vrijwilliger
te verdiepen en uit te werken (Scholten et al. 1978; Weverbergh 1987): leken wer-
den actief betrokken bij het bestuur van de kerk, bijvoorbeeld door beleidsvoorbe-
reidende werkgroepjes en de parochieraad (Vijf jaar kerkontwikkeling [1973]: 31-32).
Leken werden ingezet bij de catechese, bijvoorbeeld in de Eerste Communie-
catechese (Spruit 1979: 60, 67, 87) en de vormselcatechese (Van Hemert/Angenent-
Vogt 1981: 34-39). In pastoraatgroepen gingen leken medeverantwoordelijkheid
dragen voor het pastoraat van de kerk. In liturgische werkgroepen werden leken
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de liturgie (Van den Ende 1972:
17-18, 22, 26). In pastorale scholen op dekenaal en diocesaan niveau werden de
leken theoretisch en praktisch geschoold en voorbereid op het vrijwilligerswerk in
hun geloofsgemeenschap (Van Hemert 1985; Konijn 1990). Ook in hun maat-
schappelijk handelen kregen leken een grotere vrijheid. De voor maatschappelijke
organisaties verplichte geestelijk adviseur werd in 1964 afgeschaft, het verbod op
lidmaatschap van bepaalde organisaties werd opgeheven en katholieken kregen een
grotere vrijheid in het oprichten van verenigingen van sociaal-economische, cultu-
rele en politieke aard, waarvoor de invloed van de plaatselijke bisschop niet meer als
voorwaarde gesteld werd (Huysmans 1981: 118-120).

Ook de bisschoppen gingen de gelovigen meer betrekken bij de voorbereiding,
bepaling en uitvoering van het beleid. Vanaf 1960, toen ze het Tweede Vaticaans
Concilie aankondigden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bisschoppen
èn gelovigen, zochten ze bij belangrijke beslissingen altijd het contact met en de
mening van de gelovigen. Daarvoor werden een aantal nieuwe organen, zoals de
pastorale raden op diocesaan en parochieel niveau en het Pastoraal Instituut voor de
Nederlandse Kerkprovincie (PINK), opgericht (Huysmans 1981: 81-84; Vijf jaar
kerkontwikkeling [1973]: 104-114; Sloot 1979: 50-51). Het Pastoraal Concilie werd
het hoogtepunt van dat brede overleg in de kerkprovincie, niet op de laatste plaats
omdat de bisschoppen beloofden rekening te houden met de wensen uit de ongeveer
10.000 discussiegroepen (Goddijn et al. 1986: 38-64). Na het overlijden van Mgr.
Van Dodewaard (Haarlem) en Mgr. Bekkers (Den Bosch) werden na een uitgebreid
consultatieproces, waarbij leken en priesters naar hun verwachtingen van een bis-
schop werden gevraagd, concrete namen voor opvolgers genoemd. Bij de opvolging
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van Mgr. Moors (Roermond) en Jansen (Rotterdam) werden na een soortgelijke
procedure gedetailleerde profielen naar Rome gestuurd (Roes 1973: 79-82;
Lescrauwaet 1975; Michiels van Kessenich 2001). Tekenend voor de verandering is
ook dat de bisschoppen hun ceremoniële kleding aflegden en hun brieven afsloten
met ‘Uw bisschoppen’ in plaats van met ’Hoogwaardig Episcopaat’.

6.2.4. overige beloningen
Behalve door beloningen van religieuze aard aan te bieden en leden de mogelijkheid
te geven te investeren, kan een religieuze organisatie betrokkenheid genereren door
beloningen van meer seculiere aard te verlenen, namelijk sociale contacten en ple-
ziertjes. Na 1960 had de kerk op deze gebieden beduidend minder beloningen te
vergeven. De patronaten, sociaal-charitatieve centra, de verkenners-afdelingen, de
scholen, de sportverenigingen, et cetera, die in een eerdere periode in deze behoeften
voorzagen, verdwenen na 1960 meer en meer uit het blikveld van de kerk (Duffhues
et al. 1985: 150, 164-167). Sommige organisaties bleven echter ook in de tijd van
de ontzuiling bestaan en vervullen nog steeds een rol in belangenbehartiging, on-
derlinge hulp en gezelligheid, zoals het Katholiek Vrouwengilde (Duffhues et al.
1985: 184-190) en de Katholieke Bond van Ouderen (Duffhues et al. 1985: 98; cf.
Hulshof 1991: 41). De functies die de kerk te vergeven had, zoals het lid zijn van
een kerkbestuur, van het college van collectanten, of misdienaar/misdienette, had-
den na 1960 binnen en buiten de kerk minder aanzien dan voorheen. Door de ont-
zuiling konden de bestuurlijke functies van de levensbeschouwelijke organisaties
ook niet langer de meerwaarde bieden die ze in een vorige periode wèl boden.

Nieuwe vormen van plezier en ontspanning komen na 1960 slechts zeer spora-
disch op. Een voorbeeld van dergelijke nieuwe activiteiten is misschien de opkomst
van de jongerenkoren. Met de opkomst van meer gedifferentieerde liturgieën en
liturgievormen kwamen deze over het hele land in de parochies op en ze leverden
met hun typische, eigentijdse repertoire een bijdrage aan de voorbereiding en uit-
voering van jongerenvieringen of jeugddiensten. Behalve deze liturgische functie
organiseren ze ook veel sociale en gezelligheidsactiviteiten (Wesselink 1997). Daar-
naast, zo laten ongepubliceerde cijfers van de koepel van katholieke jongerenorgani-
saties zien, zijn in de parochies voor jongeren gespreksgroepen, jeugdsoosen en
tienerclubs en misdienaarsgroepen actief, maar de pure ontspanningsactiviteiten
nemen ten aanzien van de vormingsactiviteiten een geringe plaats in (Jongerengroepen
en jongerenkoren…[1989]: 10, 11, 13). Nieuwe organisaties, die overigens pas vanaf de
tweede helft van de jaren tachtig opgericht werden, zoals de Werkgroep Katholieke
Jongeren hebben volgens mij eerder het karakter van een vormingsorganisatie dan
van een organisatie die primair gericht is op het aanbieden van seculiere beloningen,
alhoewel ze dit wel degelijk ook doen. Ook de parochiële werkgroepen (cf. 6.2.3.)
zijn een belangrijke bron van sociale beloningen.

Tenslotte is de eigenwaarde die de kerk te verlenen heeft duidelijk verminderd.
Het werd na 1960 in geen enkel opzicht bijzonder of een voorrecht christen te zijn,
mocht het ook niet zijn. Katholieken, christenen, moesten gewone Nederlanders
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zijn, die een bijzondere taak hadden om de wereld te dienen. Ze mochten zich niet
voorstaan op hun geloof want dat maakte ze in geen enkel opzicht betere mensen.
Ook tegenover protestanten of leden van andere godsdiensten werden geen superio-
riteitsgevoelens meer opgeroepen.

6.2.5. controle en conformiteit
In de sfeer van medeverantwoordelijkheid en gelijkheid van de gelovigen was het
niet meer gebruikelijk hen op hun non-conformiteit aan te spreken en hun de belo-
ningen van sociale en religieuze aard die de kerk te bieden heeft te onthouden. Door
de democratisering ontbrak het de leiding van de kerk ook ten principale aan deze
middelen. De literatuur geeft dan ook weinig aanwijzingen over het gebruik of het
niet-gebruik van dergelijke middelen. Het huisbezoek in zijn oude vorm, als con-
trolemogelijkheid, stierf na 1960 een zachte dood. De armenzorg werd overgedra-
gen aan de overheid. Wat de kerk nog aan diaconie deed werd voortaan aan iedereen
verleend, zonder te oordelen over kerklidmaatschap en kerkbetrokkenheid. Door de
ontzuiling kon de conformiteit ook niet langer door de maatschappelijke organisa-
ties afgedwongen worden.

Ook werden er nog slechts weinig eisen gesteld aan de deelname aan het kerke-
lijk leven. Een meerderheid van de pastores gaf aan toch te dopen als er twijfel is
over de motivatie van de ouders en over het vervolg van hun kerkbetrokkenheid. En
slechts 18% van de pastores gaf een catechetisch vervolg aan de doop, die meestal
samenviel met een huisbezoek (Nuy 1977: 59, 65). De oproep voor deelname aan de
Eerste Communie was bij de overgrote meerderheid van de pastores algemeen en
vrijblijvend van aard, en werd soms gekoppeld aan een huisbezoek. Een kwart van
de pastores had voor de Eerste Communie vaste toelatingscriteria, een ander kwart
had ouders wel eens afgeraden hun kind Eerste Communie te laten doen. Een min-
derheid van de pastores hield een boeteviering voorafgaand aan de plechtige dag, de
(eerste) kinderbiecht daarentegen was uitgestorven (Spruit 1979 31-32, 57). Bij de
pastores heerste wel het gevoel dat er voor de toelating tot het vormsel criteria
moesten komen, vooral op het punt van de betrokkenheid van het gezin bij de ge-
loofsgemeenschap en de deelname aan de voorbereiding, maar er waren geen aanwij-
zingen dat veel pastores dergelijke middelen gebruikten. Ook werd weinig gebruik
gemaakt van follow-up om de kandidaten of de ouders verder bij de kerk te betrek-
ken (Van Hemert/Angenent-Vogt 1981: 26-30, 53-54). In 1999 was de overgrote
meerderheid van het professionele en vrijwillige kerkelijke kader van mening dat
het mogelijk is gelovig te zijn zonder ooit naar een kerk te gaan (Bernts/Peters
1999: 36).

6.2.6. conclusie
Als we het geheel overzien dringt de conclusie zich op dat de belangen van de ka-
tholieken in hun kerk en het belang van conformiteit aan hun kerk na 1960 dras-
tisch afgenomen zijn. Op religieus gebied is het de vraag of we over de theologie
van na 1960 nog wel kunnen spreken in termen van beloningen. Voor beloningen is
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het in de termen van de rational choice theorie noodzakelijk dat er kosten gedragen
moeten worden. In de nieuwe theologie werden kosten echter nauwelijks gespecifi-
ceerd: om de ‘nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ te bereiken werd op z’n best een
(levens)opdracht aan christenen meegegeven, maar het was veelmeer een oproep, een
uitnodiging, een appèl waar je wel of niet antwoord aan kon geven. Verder was het
onduidelijk wat de relatie is tussen de opgelegde kosten en de nieuwe toekomst. Dàt
die nieuwe toekomst er ooit zal komen was immers beloofd en in de Bijbelse verha-
len en in het leven van Jezus bekrachtigd. De getrouwe en liefdevolle God zou zijn
schepping niet verloren laten gaan als er aan zijn oproep geen gehoor werd gegeven.
Het ‘do ut des’-principe raakt door een dergelijke visie verstoord.

Bovendien is het de vraag of deze beloningen nog wel van bovennatuurlijke
aard zijn. Een beloning is in de rational choice theorie van bovennatuurlijke aard als
die gegeven wordt door een macht of kracht die invloed kan hebben op de natuur-
lijke verhoudingen. God zou volgens de nieuwe theologie echter niet meer ingrijpen
in de wereldse verhoudingen. Dat kon hij ook niet meer omdat dat tekort zou doen
aan de menselijke vrijheid en de bedoeling van de schepping. Dat betekende niet
dat God zich afzijdig hield van de schepping, hij was er ten diepste mee verbonden
en was in Jezus zelfs ‘mens onder de mensen’ geworden, maar deze god wilde dat de
schepping en de mensen hun eigen vrijheid en hun eigen roeping zouden ontdekken
en uitwerken. Verder hadden de beloningen niet meer betrekking op een hierna-
maals, maar op het hier en nu, op een betere wereld, op betere menselijke verhou-
dingen, op persoonlijke spirituele groei. De betekenis of meerwaarde van het geloof
lag in alledaagse dingen, die moesten vanuit het geloof geïnterpreteerd worden, daar
was de zin van het leven te ontdekken en te ervaren. Als beloningen van religieuze
aard minder bovennatuurlijk worden en niet meer verwijzen naar grotere belonin-
gen die niet in deze wereld te verkrijgen zijn, zijn ze in het kader van de rational
choice theorie minder waard geworden.

In de ondersteuning die aan de beloningen van religieuze aard gegeven werd,
werd ook niet uitgedrukt dat het om waardevolle (bovennatuurlijke) beloningen
ging. In de catechese, liturgie en moraal werden de wereldse aspecten van het geloof
benadrukt. Het ging erom de praktische waarde van het geloof te ontdekken in de
alledaagse dingen. Onder dat opzicht konden de wereld en de mensen meer worden
wie ze bedoeld waren te zijn. Ook werd de gelovigen geleerd dat de waarde van het
geloof daarin lag dat men zich kon inzetten voor het heil van de wereld, wat wilde
zeggen voor gerechtigheid, vrede en de armen. Het geloof moest vooral gedáán
worden. Hoewel de basisvoorwaarden voor het leven van de geestelijken gelijk ble-
ven, celibaat, eventueel aangevuld met belofte van gehoorzaamheid en armoede, zijn
de eisen die aan de geestelijken gesteld worden toch minder hoog dan voorheen. Dat
komt door een andere interpretatie van deze voorwaarden, die een genuanceerdere
omgang met de leefregels en een grotere diversiteit van leven en persoonlijkere
spiritualiteit mogelijk maakte. Verder zijn de geestelijken, zowel theologisch als in
uiterlijk opzicht, meer op de leken gaan lijken en leefden ze van deze minder afge-
scheiden. Ook werd het mogelijk als leek een geestelijk ambt in de kerk te aanvaar-
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den, waarvoor de strenge eisen niet golden. Binnen het interpretatiekader van de
rational choice theorie betekenen deze veranderingen dat door het leven van de
geestelijken niet de indruk gewekt wordt dat het in deze godsdienst om kostbare
beloningen gaat.
 De ondersteuning was bovendien niet gericht op de deelname aan de kerk, en
zeker niet exclusief op de katholieke kerk. De beloningen van religieuze aard kon-
den daarom door de gebruikte methoden misschien wel aan vertrouwen winnen,
maar ze konden niet aan een grotere betrokkenheid bij het kerkelijk leven bijdra-
gen. Betrokkenheid bij een concrete of bepaalde (kerk)gemeenschap was misschien
gewenst, maar zeker niet noodzakelijk. Nee, ‘alle mensen van goede wil’ werden
uitgenodigd en opgeroepen mee te werken aan de verbetering van deze wereld. Is
een dergelijke oproep op zich al vrijblijvend, de maatschappelijke oriëntatie van de
vroomheid zorgde er nog eens extra voor dat mensen zich niet persoonlijk aange-
sproken hoefden te voelen. In de moraaltheologie komt dit duidelijk naar voren: de
individuele moraal werd genuanceerd en overgelaten aan het individuele geweten,
en in de maatschappelijke moraal kan de individuele bijdrage slechts moeilijk ge-
specificeerd worden. Het ging erom dat mensen geleerd en gestimuleerd werden
hun eigen, persoonlijke spirituele weg te gaan, binnen of buiten de kerk. Dit kwam
vooral binnen het godsdienstonderwijs tot uiting.

Van de beloningen van wereldse aard die door een kerk aangeboden kunnen
worden was nog maar weinig te vinden. Door de ontzuiling ontbrak het de kerk aan
mogelijkheden dergelijke beloningen aan te bieden. Beloningen die met deze ker-
kelijke organisaties samenhangen, zoals bestuurlijke status, vervielen daarmee even-
eens, of kregen door de nieuwe theologie minder waarde. Nieuwe beloningen van
wereldse aard werden slechts moeizaam ontwikkeld. De kerk bood wel veel meer
mogelijkheden om in het geloof te investeren. Door deel te nemen in werkgroepen
en dergelijke kon de bekendheid met de theologie vergroot worden en kon het ge-
voel gegeven worden dat de persoonlijke inzet iets betekende voor de kerk en de
wereld. Ook werd de positie van de gelovige in het kerkelijk leven opgewaardeerd.
Maar hier werd de mensen gevraagd in een geloof en een kerk te investeren, die
minder en minder waardevolle beloningen gaven dan vroeger. Vooral omdat het hier
om beloningen gaat die op een andere manier misschien beter te bereiken zijn, bij-
voorbeeld via politieke inzet. Bovendien bleken de vernieuwingen in een latere fase
toch niet zo ver te gaan als verwacht. Verder investeren wordt daardoor zinloos,
want er ontstaat dan een wanrelatie tussen de beloofde opbrengst en de daadwerke-
lijke opbrengst.

Verder gaf de geestelijkheid de mogelijkheid op om in deze investeringen iets
van de leden te vragen. Het proces van democratisering zorgde ervoor dat de ambts-
dragers in de kerk zich committeerden aan een overlegcultuur, waardoor ze niet
langer de autoriteit hadden die nodig is om conformiteit af te kunnen dwingen. Het
ging om de eigen ervaringen van de gelovigen en hoe ze in het leven hun eigen
(spirituele) weg konden gaan. Kerk en wereld, leergezag en gelovigen, stonden in
een dialogische relatie, waar de kerk ook haar falen en feilen toe moest kunnen ge-
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ven en moest leren van de gelovigen. Conformiteit werd tenslotte niet langer ge-
sanctioneerd. Dat paste ook niet meer in de nieuwe visie op de kerk en op de gelo-
vigen die hun eigen weg moesten vinden in het geloof, waar de kerk ze hooguit nog
bij kon helpen. De klassieke vormen van controle verdwenen daardoor zonder dat er
nieuwe voor in de plaats konden komen. De gegevens uit het onderzoek naar de
bediening van de doop en de voorbereiding op Eerste Communie laten zien dat veel
pastores dergelijke middelen ook bewust niet inzetten.

Samenvattend: de katholieken werd na 1960 minder belangen in de katholieke
kerk aangeboden. De beloningen die aangeboden werden, zowel de sociale als de
religieuze, werden minder waard. Bovendien werden de beloningen niet kerkgericht
ondersteund: betrokkenheid bij de kerk was niet noodzakelijk om de beloningen
van religieuze aard en de (weinige) beloningen van wereldse aard te verkrijgen.
Tenslotte werd het verkrijgen van de beloningen niet gesanctioneerd.

6.3. afname van deviantie

6.3.1. inleiding
Aan de ene kant verminderde de katholieke kerk het belang van de leden in de
organisatie. Aan de andere kant nam het verschil van de kerk met de omgeving na
1960 drastisch af. Hoe paste de kerk zich aan aan de omgeving, die zich na 1960
ontwikkelde tot een hoogmoderne samenleving (6.3.2.)? In 6.3.3. staat de houding
tegenover de wereld, de moderne wereld centraal. De kerk nam, bevorderd door de
nieuwe theologie, een veel positievere houding tegenover de wereld in. De beke-
ringsinitiatieven bijvoorbeeld werden omgebogen in een (oecumenische) betrokken-
heid bij de problemen van de moderne tijd. Verder paste de kerk als organisatie zich
aan aan de omgeving. De opleiding ging aan professionelere standaarden voldoen en
de kerk maakte gebruik van moderne wetenschappelijke technieken om haar beleid
vorm te geven en in de praktijk om te zetten (6.3.4.). De maatschappelijke organi-
saties, die in de vorige periode een zo belangrijke rol speelden in de definitie van het
katholiek-zijn, werden door de kerkelijke overheid vrij gelaten in hun beslissingen
en stelden zich losser of zelfs onafhankelijk van de kerk op (6.3.5.). Tenslotte ging
de kerk verregaande oecumenische contacten aan die de verschillen tussen de kerken
verminderden (6.3.6.). Aan het eind van de periode was de kerk en waren de katho-
lieken nauwelijks meer van de samenleving te onderscheiden (6.3.7.).

6.3.2. sociale omgeving
Na de Tweede Wereldoorlog nam de welvaart in Nederland, gestimuleerd door de
industrialisatiepolitiek, het beleid van lage lonen en de aardgasvondsten, sterk toe
(Van Zanden 1997: 112-121). De economische groei ging gepaard met een grote
verandering van de economische structuur. Het relatieve belang van de landbouw
verminderde en de tertiaire en quartaire sector wonnen aan belang. De industrie
specialiseerde zich op hoogwaardige producten (Messing 1982; De Vries 1992),
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waarvoor steeds hoger opgeleide werknemers gevraagd werden. Door meer vrije tijd
-de invoering van de vrije zaterdag in 1960- en de geleidelijk stijgende lonen -
tussen 1948 en 1970 was er een verdubbeling van het gemiddelde inkomen- veran-
derde Nederland in een consumptiesamenleving. Vooral in het huishouden werd het
aantal consumptieartikelen opgevoerd. Auto, bromfiets, televisie en audioappara-
tuur vonden een steeds grotere verbreiding. Het aantal vakanties, ook naar het bui-
tenland, nam sterk toe (Van den Heuvel 1992; Gout 1982).

Door het succes van de industrialisatiepolitiek en de stijging van de welvaart
kon de verzorgingsstaat verder uitgebreid worden. Nieuwe sociale wetgeving garan-
deerde financiële steun in allerlei mogelijke situaties: in 1963 werd de Kinderbij-
slagwet ingevoerd, in 1964 de Ziekenfondswet, in 1965 de Algemene Bijstandswet,
en in 1967 de Wet op de Arbeidsongeschiktheid, de Ziektewet en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten. In 1968 werd het minimumloon en in 1973 het
wettelijk minimumjeugdloon ingevoerd. Door een spreidingsbeleid werd de wel-
vaartsstijging in het hele land merkbaar. Ook werden er meer subsidies aan wel-
zijnsorganisaties ter beschikking gesteld. Hun activiteiten werden geprofessionali-
seerd en door de (locale) overheid sterker gecoördineerd (Van Zanden 1997: 81-100;
Messing 1982: 163). Overigens trok, onder invloed van een economische recessie en
veranderde politieke inzichten, de overheid zich vanaf de jaren tachtig met bezuini-
gingen en reorganisaties weer enigszins uit de collectieve sector terug.

Verder kwam er meer aandacht voor het onderwijs. Geconfronteerd met grotere
internationale concurrentie, waar Nederland zich door de schaalvergroting van eco-
nomie en politiek in bevond, was het nodig meer hoger opgeleide werknemers te
hebben. Daarvoor werd het aandeel van onderwijs in de rijksbegroting verdrievou-
digd, de leerplicht verlengd en de structuur van het onderwijs met de ‘Mammoet-
wet’ van 1963 gedemocratiseerd. Het doel van deze wet was de deelname van vrou-
wen en lagere sociale klassen aan het hoger onderwijs te vergroten door de door-
stroming te verbeteren en de eindtermen te vereenvoudigen. Er kwamen grotere
scholengemeenschappen die in een brugklas de leerlingen selecteerden en oriënteer-
den op hun latere schoolloopbaan. Een leerplan en een nieuwe lerarenopleiding
verhoogden de professionaliteit van het leraarschap. Studiebeurzen maakten het ook
voor jongeren uit lagere sociale klassen mogelijk om hoger onderwijs te volgen
(Boekholt 1992).

Verschillende groepen in de samenleving organiseerden zich in maatschappelij-
ke bewegingen en eisten hun plek in de samenleving op. Door nieuwe medezeggen-
schapsstructuren en een zelfstandiger positie van de ondernemingsraad werd de
invloed van de werknemers in de bedrijven groter. De vakorganisaties kwamen
losser te staan van de zuil waarmee ze verbonden waren en gingen zich meer richten
op de vertegenwoordiging van de belangen van werknemers en op maatschappelijke
actie voor een rechtvaardige samenleving (Gout 1982). Door economische en poli-
tieke veranderingen, en niet in de laatste plaats door hun eigen actie, veranderde de
positie van vrouwen. Door de langere leerplicht en de kortere werkweek nam de
druk op getrouwde vrouwen om te gaan werken toe, waardoor meer vrouwen in het



152

arbeidsproces terecht kwamen en een eigen inkomen gingen verdienen. Op het
juridische vlak werd in 1956 de handelingsonbekwaamheid en gehoorzaamheids-
plicht van getrouwde vrouwen afgeschaft en vanaf 1970 was de man niet langer het
‘hoofd der echtvereniging’. De tweede feministische golf droeg verder bij aan de
maatschappelijke en politieke bewustwording van vrouwen. Ook ontstond een eigen
vrouwensubcultuur (Dieteren et al. 1987: 187-217; Ribberink 1987: 29-60; Ribbe-
rink 1992). De langere leerplicht en de hogere jeugdlonen droegen bij aan de op-
komst van een distinctieve jeugdcultuur. Bij de beatjeugd kwam dit voor het eerst
tot uitdrukking, in de jaren zeventig werd het protest van jongeren gedomineerd
door de provo’s die protesteerden tegen de consumptiesamenleving, de oorlog in
Vietnam en het westers imperialisme en probeerden hun eigen utopie van vrijheid
te beleven (De Haas 1971: 23-28). Daarna volgden, ook onder invloed van de com-
mercie, de verschillende jeugdstromingen elkaar in hoog tempo op. In de politiek
kwamen deze veranderingen tot uiting in een pluralisering van het politieke land-
schap en een polarisatie van de politiek (Bosmans 1982).

Als gevolg van de maatschappelijke veranderingen en van het optreden van de
maatschappelijke protestbewegingen vond een liberaler en individualistischer pa-
troon van normen en waarden ingang bij de Nederlandse bevolking. Met name op
het gebied van de seksuele moraal was er een drastische verandering van de opvat-
tingen daarover, waaraan vervolgens ook juridisch vorm werd gegeven. Voorbe-
hoedmiddelen en seksuele voorlichting verdwenen uit de taboesfeer. Er kwam een
tolerantere houding tegenover geboorteplanning en voorechtelijk geslachtsverkeer.
Met name vrouwen konden zich in seksueel en maatschappelijk opzicht door de
introductie van de pil emanciperen. Vanaf 1970 werd een strijd om abortus gevoerd,
die eindigde met een naar internationale maatstaven zeer liberale wetgeving. De
versoepelde opstelling tegenover echtscheiding werd in 1971 juridisch vastgelegd
(Gout 1982: 356-360). In de jaren negentig werd euthanasie juridisch geregeld. De
veranderde opvattingen over gezin en de tolerantere houding tegenover homoseksu-
ele relaties werden vastgelegd in het geregistreerde partnerschap en het zogenaamde
‘homohuwelijk’.

Na 1945 verdween het antipapisme (Wartena 1993) en nam de vijandschap
tussen de levensbeschouwelijke zuilen af. Een proces van ontzuiling zette in: de
confessionele identiteit van levensbeschouwelijke organisaties vervaagde, de organi-
saties gingen samen in interconfessionele of levensbeschouwelijk-neutrale organisa-
ties, en de exclusieve relatie tussen kerklidmaatschap en levensbeschouwelijke orga-
nisatie van dezelfde signatuur verdween. De religieuze markt werd na de oorlog
toenemend pluriform. Met de komst van gastarbeiders uit Turkije en Marokko werd
de Islam in Nederland een godsdienst van betekenis. Na de onafhankelijkheid van
Suriname kwamen, onder andere, ook Hindoes naar Nederland. In de jaren tachtig
veranderde de religieuze markt door de komst van vluchtelingen nog sterker. Er
kwamen veel islamieten, maar bijvoorbeeld ook orthodoxe christenen, joden en
sikhs (cf. Penninx/Lucassen 1992). Tenslotte ontweken ook de nieuwe religieuze
bewegingen Nederland niet (cf. Stark/Bainbridge 1985: 475-505). Ondertussen
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nam het percentage onkerkelijken in de bevolking verder toe naar 49% in 1985
(Knippenberg 1992: 238) en naar meer dan de helft in de tijd daarna. Midden jaren
tachtig werd de verhouding tussen kerk en staat losser en neutraler. De betalingen
voor personeelskosten werden in 1981 afgekocht en de portvrijdom voor de kerken
liep midden jaren negentig af. Daarmee verdween ook het recht van de overheid om
toezicht op de kerkgenootschappen uit te oefenen. De registratie van het kerklid-
maatschap door de burgerlijke stand liep af. In de grondwet van 1983 werd de be-
lijdenisvrijheid algemener omschreven en ook op niet-religieuze levensovertuigin-
gen van toepassing geacht. Bovendien werd deze vrijheid beperkt tot de privé-sfeer
zodat sociale en maatschappelijke organisaties waar godsdienst niet op de eerste plek
staat er geen aanspraak op kunnen maken. De processievrijheid werd voortaan via
een algemene Wet op de manifestaties geregeld (De Jong 1998: 21-23, 240-245;
Kortmann 1982: 61, 64; Van Bijsterveld 1998; Den Dekker-Van Bijsterveld 1988).

6.3.3. kerk en wereld
Na de Tweede Wereldoorlog werd de verhouding van de katholieke kerk tegenover
de moderne samenleving veel positiever. Door de ervaringen die de kerk in de eerste
helft van de twintigste eeuw met de totalitaire staten had opgedaan werd de intrin-
sieke waarde van de Verklaring van de Rechten van de mens ingezien. Het inzicht
brak door dat de persoonlijke vrijheidsrechten die in de Franse Revolutie geformu-
leerd waren belangrijke verworvenheden zijn en niet per se in strijd met de christe-
lijke leer hoefden te zijn. Daarop werden er pogingen gedaan de mensenrechten met
de christelijke leer te verenigen (Punt 1987: 175-248; Grosse Kracht 1997: 185-
285). Deze verandering in het denken over de moderne burgerrechten kwam onder
andere tot uiting in het document Dignitatis Humanae, dat op het Tweede Vaticaans
Concilie werd aangenomen. In dat document werd het recht van het individu en van
menselijke gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige
aangelegenheden als uiting van hun menselijke waardigheid erkend (Chappin 1982:
1, 12-13). Een codex van fundamentele mensenrechten binnen de kerk is er echter
om verschillende redenen niet gekomen (Boelens 2002) en de toepassing van de
mensenrechten in de kerk zelf wordt bekritiseerd (Borgman et al. 1989: 23-25).

De nieuwe theologie vereiste dat de kerk, als deel van de menselijke wereld, ook
daadwerkelijk naar die wereld luisterde, de wereld serieus nam en open moest staan
voor kritiek uit de wereld. Alleen op deze manier kon, zo werd verondersteld, de
relevantie van het geloof en de kerk in nieuwe omstandigheden duidelijk gemaakt
worden (cf. Ter Steeg 1991: 160-173). Dit speelde vooral in de catechese en het
godsdienstonderwijs waar, zoals we in het voorgaande (6.2.2.) hebben gezien, de
cultuur of leefwereld in toenemende mate tot uitgangspunt van de catechese en het
godsdienstonderwijs werd genomen. Maar ook andere aspecten van het kerkelijke
leven werden aan de wereld aangepast: de spiritualiteit sloot aan bij algemeen-
menselijke gevoelens en actuele thema’s; in de liturgie werden taal, symboliek en
muziek aangepast aan de plaatselijke cultuur en soms aan specifieke subculturen; in
de moraal werd de inzet voor maatschappelijke noden bevorderd en kreeg, analoog
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aan de maatschappelijke trend van individualisering, het geweten prioriteit; en het
leven van de geestelijken, hun kleding, hun woonvormen, hun sociale relaties en
dergelijke, werden gemoderniseerd en aangepast aan de omgeving. Opinieonderzoek
onder het professionele en het vrijwillige kader van de kerk wees uit dat het in
meerderheid van mening is dat de kerk meer open zou moeten staan voor de veran-
deringen in de maatschappelijke opvattingen over morele en ethische kwesties en
zelfdoding, euthanasie, echtscheiding, homoseksualiteit en voorbehoedmiddelen
onder voorwaarden of volledig moet aanvaarden (Bernts/Peters 1999: 48-50).

Omdat de kerk ‘goed’ was en de wereld ‘slecht’, was in de voorgaande periode
het werven van leden en het verspreiden van het katholieke geloofsgoed een belang-
rijke activiteit. In de jaren zestig veranderde deze activiteit op een zodanige wijze
van karakter dat het katholieke geloof, vaak in oecumenische samenwerking, in een
soort diaconaal proces aan de samenleving werd aangeboden. Dit is te zien bij het
werk van De Open Deur. Vanaf 1965 gaat dat zich niet langer richten op bekerin-
gen en het terugbrengen van afvalligen, maar op geloofsmoeilijkheden die door
problemen in de privé-sfeer zijn ontstaan. In 1977 omschreef de medewerker pater
De Weijer het werk met: “Wij vragen nooit naar geloof of kerkelijke achtergrond.
Het enige dat telt is de nood”. Met de integratie van De Open Deur in het Amster-
damse citypastoraat kreeg het werk een nog bredere doelstelling, namelijk de pre-
sentie van de kerk in samenleving. Momenteel is De Open Deur een informatiecen-
trum voor alle kerken en onderhoudt het een leerhuis met diaconale activiteiten
voor vluchtelingen, illegalen en aids-patiënten. Ook is in dit katholieke centrum
een protestantse pastor aangesteld (Hottinga 1994: 20, 23, 25-27). De verandering
is ook goed zichtbaar in het bedrijfsapostolaat. In de voorgaande periode werden
priesters en leken actief in de industriële arbeidswereld, omdat die als een gevaar
voor het geloof en de zeden van de arbeiders werd gezien en geloofsafval verhinderd
diende te worden. De kerk raakte echter steeds meer bij de problemen van de indu-
striearbeider betrokken. De centrale betekenis van de kerk in het werk werd gerela-
tiveerd en het arbeidspastoraat begon zichzelf te zien als een medium tussen de kerk
en de autonome arbeidswereld, die haar eigen vragen en structuren heeft. Tegen-
woordig wil het arbeidspastoraat, dat oecumenisch samenwerkt in de Dienst aan de
Industriële Samenwerking vanwege de Kerken, namens de kerk de arbeidswereld
verkennen en er van dienst in zijn door zich te solidariseren met de positie en het lot
van de arbeidersgroepen die aan de onderkant terecht zijn gekomen (Crijns/Mesman
1988; Crijns 1994: 23-32).

6.3.4. professionalisering van het ambt
Na 1960 werd het ambt geprofessionaliseerd. Om de tekorten van de bestaande
vormen van pastoraat te verhelpen, die de moderne mens niet meer konden berei-
ken, moesten de opleidingen kandidaten gaan vormen tot pastorale professionals die
voldeden aan moderne wetenschappelijke eisen (Simons/Winkeler 1987: 55-63).
Daartoe werden in 1967 de grootseminaries van de bisdommen en de studiehuizen
van de ordes en congregaties gesloten en op zes (later vijf en tegenwoordig drie)
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locaties gecentraliseerd. De nieuwe opleidingen werden Katholieke Instellingen
voor Wetenschappelijk Theologisch Onderwijs genoemd en deze naam geeft het
program aan: op wetenschappelijk verantwoorde basis mensen opleiden die de rele-
vantie van de kerk en het geloof in en voor de samenleving kunnen vormgeven. De
studenten werden daarom geconfronteerd met kerkelijke en maatschappelijke sta-
ges, die op hun beurt weer geëvalueerd werden in een supervisie, er kwam ruimte
voor specialisering van de pastor, er werd een pastorale methode uitgedacht en
hulpwetenschappen als sociologie en psychologie werden bij de opleiding betrok-
ken. De professionalisering werd door de overheid zo gewaardeerd dat de minister in
1970 over kon gaan tot rijksfinanciering (Winkeler 1992: 18, 44; Groener 2001).
Nu de opleidingen niet meer in de eerste plaats bedoeld waren voor de opleiding
van priesters konden ook leken, zowel mannen als vrouwen, op academisch niveau
theologie gaan studeren (De Haan 1993: 55).

Het pastoraat werd een beroep, zoals blijkt uit de hervorming van het inkomen
van priesters. Die waren vòòr 1960 afhankelijk van giften en van de opbrengsten die
een parochie had, waardoor er grote inkomensverschillen tussen de geestelijken
waren. Na 1960 werden de gelden gecentraliseerd en kon er een vast inkomen met
behoorlijke pensioenvoorzieningen worden gegeven (Boersema 1984). De professio-
nalisering van het ambt werd verder bevorderd door de komst van pastoraal werkers
en werksters. Hun arbeidsrelatie is (ook) burgerlijk-rechterlijk van aard en wordt
niet langer alleen gekenmerkt als een geestelijk ambt, waardoor het goeddeels bui-
ten de burgerlijke juridische kaders zou vallen. Doordat pastorale werkers en werk-
sters een wettelijk erkend arbeidscontract hebben, kregen ze ook toegang tot de
sociale zekerheid (Hustinx 1989). Ten behoeve van pastores kwamen beroepsvereni-
gingen op die de rechten van de pastorale ‘werknemer’ behartigden en het professio-
nele profiel en de beroepsethiek van de pastor verder uitwerkten. Dergelijke be-
roepsorganisaties kwamen er ook voor de werkers in het categoriale pastoraat, in de
schoolcatechese en op de katholieke wetenschappelijke instellingen. Deze beroeps-
verenigingen zijn voor een deel aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakvere-
nigingen (Van Dijk/Salemink 1986: 21-31).

Het beleid van de kerkprovincie werd gestoeld op wetenschappelijk onderzoek,
waarbij vooral werd teruggegrepen op de sociale wetenschappen, die toen sterk in
opkomst waren. In 1958 werd het Nederlands Pastoraal Instituut (NPI) opgericht,
dat het apostolaat van priester en leek moest bestuderen, stimuleren en er over
moest adviseren. Dit instituut maakte een pastoraal-theologische interpretatie van
de door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KSKI, het latere KASKI) verza-
melde sociografische informatie over de ontwikkelingen in katholiek Nederland. Op
deze wijze kregen deskundigen grote inspraak in het beleid van de kerk (Van Laar-
hoven 1968: 19-20). In 1963 werd het NPI omgevormd tot het Pastoraal Instituut
van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK), zonder dat er in de doelstelling veel
veranderd werd (Snabel [1968]: 23-24). In 1968 werd het secretariaat van de bis-
schoppenconferentie opgericht die het centrale beleid ging uitvoeren (cf. Huysmans
1985).
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6.3.5. maatschappelijke organisaties
Vanaf 1960 vonden de bisschoppen dat de zorg voor het katholieke organisatieleven
niet meer hun taak is. In de bisschoppelijke brief De katholieke sociale organisaties in
deze tijd (1960) gingen de bisschoppen uit van de eigen wetmatigheid van het maat-
schappelijk leven. De hiërarchische structuur van de kerk werd niet langer zonder
meer als het model voor de maatschappelijke verhoudingen van de katholieken
gezien. “Het ligt niet op hun [de bisschoppen, E.S.] weg de maatschappij pasklaar
alle concrete organisatiepatronen te verschaffen. […] Uit hoofde van hun roeping en
opdracht zullen Zij, als een bepaalde organisatievorm wordt gekozen, vaak kunnen
volstaan met waarborgen te vragen”. Daarmee werd het voornemen van de bis-
schoppen tot uiting gebracht dat ze de maatschappelijke organisaties niet langer in
hun maatschappelijk functioneren wilden leiden, maar begeleiden. De verantwoor-
delijkheid voor het beleid kwam bij de bestuurders van de organisaties te liggen. De
katholieke organisaties moesten door onderling overleg en met de katholieke begin-
selen als uitgangspunt zèlf de juiste structuur van het organisatieleven trachten te
vinden. De bisschoppen gingen er daarbij vanuit dat bij de bestuurders de wil aan-
wezig was om met andere katholieke organisaties samen te werken (Sloot 1979: 46-
48).

Na dit mandement zette onder katholieke organisaties een sterke deconfessio-
nalisering in, bevorderd door de professionalisering van de organisaties, de subsidies
van de overheid of de druk van de markt (Roes 1973: 135-149; Simons/Winkeler
1987: 79-90; Roes/Winkeler 1994: 46). De katholieke vakbeweging fuseerde met
het socialistische NVV tot de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen. De Ka-
tholieke Volkspartij fuseerde in 1980 met twee andere christelijke partijen tot het
Christen-Democratisch Appèl. Nadat in 1965 de overheidssubsidie aan de Katho-
lieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening was stopgezet, zocht de vereni-
ging binnen en buiten de zuil naar nieuwe samenwerkingsverbanden. De verschillen
met het openbare bibliotheekwerk bleken klein te zijn en een fusie lag voor de
hand. Sinds 1972 zijn er geen verzuilde bibliotheken meer (Tonnaer 2000: 15, 19-
41). Sobriëtas ziet zich tegenwoordig als een algemene vereniging ter bevordering
van matigheid onder de Nederlandse bevolking (Van Schaik 1985: 9-13). Met de
opkomst van de dienstensector verminderde het belang van de Mater Amabilis-
Scholen en de Pater Fortis-Scholen, die zich vooral op de arbeidersjeugd richtten.
Hun leerlingenaantal daalde en de scholen gingen steeds meer samenwerken met
andere, soortgelijke instellingen. In 1973 volgde een fusie tot een algemene organi-
satie en de integratie van deze onderwijssoort in het leerlingwezen (Vossen 1994:
46-85). Na het vertrek van de priesters uit het clubhuiswerk en de komst van pro-
fessionele leken werd de katholieke identiteit van deze werksoort steeds meer be-
vraagd. Vanaf 1971 werd het levensbeschouwelijk clubhuiswerk volledig door de
overheid gefinancierd, waardoor het in dienst van de overheid kwam te staan en
uiteindelijk haar identiteit opgaf (Nijenhuis 1987: 214-224, 270-271; Simonse
1997: 185-236).
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Onder druk van lezers en adverteerders verdwenen de katholieke kranten of
lieten ze hun identiteit vallen. Na 1950 kwam een debat op over het katholieke
karakter van de Volkskrant. In 1965 werd de ondertitel Dagblad voor katholiek Ne-
derland geschrapt, onder opgaaf van de reden dat de katholieken een bescheidener
positie in de samenleving in wilden nemen en de redactie nastreefde om een lande-
lijk dagblad voor elke Nederlander te maken (Hemels 1981: 282-308; 349-350).
De Katholieke Illustratie ondervond in toenemende mate concurrentie van de film en
van andere gedrukte media. Al vòòr de oorlog bracht het blad daarom meer foto’s en
actualiteiten, maar het werd steeds moeilijker om aan de wensen van een groot pu-
bliek te voldoen. Na 1953 werd het aandeel ‘katholiek’ ten opzichte van het aandeel
‘illustratie’ minder, zoals in de koptitel en de keuze van de thema’s tot uiting
kwam. Het tijdschrift ging korte tijd mee in de veranderingen van de jaren zestig,
maar ging in 1968 op in de Nieuwe Revue (Jentjens, 1995: 104, 113, 154-158).
Vanaf 1970 kwam de identiteit van De Tijd steeds meer onder druk te staan van
commerciële belangen. Onder invloed van de veranderingen in katholiek Nederland
veranderde het blad van een conservatief-klerikale krant in een progressief sociaal-
kritisch tijdschrift. Omdat veel lezers zich daarna niet meer in het blad herkenden
zegden ze hun abonnement op (Schrama 1996: 540-541, 546, 581). In 1974 hield
De Tijd op te bestaan als dagblad, een paar jaar later zou het als weekblad fuseren
met de Haagse Post.

Ook de katholieke scholen kwamen losser te staan ten opzichte van de kerkelij-
ke organisatie. Na 1960 verdwenen de vanouds typisch katholieke elementen als
distinctief kenmerk van de scholen. De catechismus verdween in 1964 van het leer-
plan, de sacramentencatechese vond niet meer automatisch plaats en niet meer au-
tomatisch door de pastoor (Cartens 2000: 161-162), en de heiligennamen verdwe-
nen uit de schoolnamen. Sinds 1969 is de band met de bisschoppelijke inspecteurs
en de moderator verbroken. De eis van de kerkelijke betrokkenheid van docenten
werd gewijzigd in de vraag of ze loyaal ten opzichte van de doelstelling -onderwijs
op katholieke grondslag- konden staan. Later werden ook niet-katholieken in het
katholieke onderwijs aangenomen. Met de Mammoetwet werd de groeiende verle-
genheid met de katholieke identiteit opgelost doordat de overheid een grotere in-
vloed op het lesprogramma kreeg en er weinig ruimte bleef voor een eigen invulling
(Hoogbergen 1991: 331-363; Tuijn 2000).

Vanaf 1960 fuseerden katholieke sportverenigingen in toenemende aantallen
met neutrale verenigingen. De nieuwe statuten van de Nederlandse Katholieke
Sportraad uit 1964 sanctioneerden deze en andere ontwikkelingen: de aangesloten
lidorganisaties hoefden niet meer van katholieke signatuur te zijn en de diocesane
organisatiestructuur werd afgeschaft. In 1966 zeiden de bisschoppen niet langer te
willen interveniëren in de structuur van de sportbonden. Ze stonden positief tegen-
over sport en tegenover de openstelling van de katholieke organisaties voor de we-
reld. In 1976 verwachtte de NKS een positief-christelijke houding van haar verte-
genwoordigers (Derks/Budel 1990: 147-149). Zelfs de katholiek-kerkelijke identi-
teit van de religieuzen begon te vervagen. De Zusters van Liefde zeiden “een katho-
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lieke signatuur” te hebben en deze identiteit tot ontplooiing te willen brengen op
een manier die bevorderlijk is voor hun eigen welzijn en voor de samenleving (Zus-
ters van Liefde J.M. 1991). Onder het kerkelijke professionele en vrijwillige kader is
de verzuilingsmentaliteit eerder zwak tot matig (Bernts/Peters 1999: 91).

6.3.6. oecumene
Bij een positievere houding tegenover de wereld hoorde ook een positievere houding
tegenover andere kerken. In 1960 werd in Rome het Secretariaat voor de eenheid
opgericht dat, zoals de naam al aangeeft, de mogelijkheden voor kerkelijke eenheid
moest onderzoeken en bevorderen. Op het Tweede Vaticaans Concilie werd in 1964
Unitatis Redintegratio afgekondigd. Daarin werd erkend dat ook andere geloofsge-
meenschappen dan de Rooms-Katholieke Kerk instrumenten van de heilswerk-
zaamheid van de Heilige Geest konden zijn. Op deze manier kon de eenheid van de
Kerk gezien worden als een rijke en legitieme pluriformiteit van verschillende ker-
ken, en kon op basis van hun gelijkwaardigheid een gesprek tussen de kerken op
gang komen. In Nederland was het beleid ten opzichte van de oecumene begin jaren
zestig, zeker op liturgisch gebied, nog restrictief. Binnen de kringen van de Sint
Willibrordvereniging werd naar een grotere ruimte gestreefd, wat onder andere tot
uiting komt in de naamsverandering van het contactorgaan van Het Schild in Oecume-
ne in 1962. Ook werd de oecumene in het bredere perspectief van de eenheid van de
wereld gezet, zoals in de titel van het tijdschrift Kosmos en Oecumene naar voren
kwam. Het individuele bekeringswerk werd in dit kader ondergebracht - dat moest
meer respect hebben voor de levensvragen van de niet-gelovige mens, en proselitis-
me werd taboe (Munier 1974).

Midden jaren zestig raakte de oecumene door de kwestie Irene, de prinses die in
1964 overging naar de katholieke kerk en daarvoor werd overgedoopt, in een
stroomversnelling. Nadat de commotie hierover was bedaard werd tussen de katho-
lieke en de hervormde kerk in 1967 een wederzijdse dooperkenning gesloten.
Daarin werd het doopsel bevestigd als het sacramentele teken waardoor christenen
lid worden van de ene kerk van Christus, los van confessie. In 1968 sloten de Gere-
formeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk
der Nederlanden zich bij deze overeenkomst aan, die op deze manier door de katho-
lieke kerk ook erkend werden in hun kerk-zijn. In 1968 sloot de Nederlandse ka-
tholieke kerk zich aan bij de Raad van Kerken. Vanaf 1955 werd het gemengd
huwen in de katholieke kerk gemakkelijker gemaakt door gemeenschappelijke,
eenvoudigere criteria voor dispensatie op kerkprovinciaal niveau, maar pas na het
Tweede Vaticaans Concilie keek de katholieke kerk daadwerkelijk positiever tegen-
over gemengde huwelijken aan. In het motu proprio Matrimonia Mixta (1970) werd
het gemengde huwelijk nog wel afgeraden, maar toegestaan. De dispensatie kwam
bij de bisschoppen te liggen, die nog maar weinig belemmeringen hoefden op te
leggen (Van Leeuwen 1959: 327; Hondius 1999: 115). Tussen 1960 en 1971 wer-
den tussen de kerken pastorale beleidslijnen met betrekking tot gemengde huwelij-
ken overeengekomen. In 1968 kwam de katholieke kerk met een verruimde dispen-
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satie en werd intercommunie bij dergelijke gelegenheden mogelijk gemaakt. Na
1960 gingen de katholieken in toenemende mate gemengd huwen.

Grafiek 6.1.: gemengde huwelijken van katholieken
1960-2000

Bronnen: Thurlings 1971: 170; KASKI
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De oecumenische samenwerking bereikte een hoogtepunt tijdens het Pastoraal
Concilie. De niet-katholieke kerken werden op de bijeenkomsten van het Concilie
bewust bij de beraadslagingen en de besluitvorming betrokken. Het was de bedoe-
ling dat ze er niet enkel als waarnemers waren, maar als adviseurs, met spreekrecht
en als coauteurs van documenten. Daarvoor werd een oecumenische commissie inge-
steld, die alle voorstellen bekeek en becommentarieerde (Groot 1970). Ook typisch
katholieke activiteiten kregen een oecumenisch tintje. In 1954 deed een dominee
uit Dokkum mee aan de herdenking van Bonifatius, ‘uit dankbaarheid jegens deze
heilige die de blijde boodschap van Gods genade aan de voorouders had gebracht’.
Sinds de herontdekking van de genezende kracht van de bron in Dokkum (Post
2000: 17-47) kwamen daar ook protestanten heen en werden in de kerk in Dokkum
oecumenische diensten gehouden. De Martelaren van Gorcum werden in Brielle
voorgesteld als strijders voor de eenheid van de kerk en het Martelveld werd een
plek waar de tragische eenheid van de kerken tot uiting kwam en oecumenisch
gevierd en herdacht werd. In een latere fase werden deze heiligen geëerd als strijders
voor de mensenrechten (Hersbach 1994: 25-29). In 1990 was er een internationale
en interconfessionele viering en herdenking van het Willibrordjaar, waarbij er een
oecumenische voettocht van Heiloo naar de Nederlands Hervormde Kerk en de
Abdij van Egmond gemaakt werd en er toespraken waren van de plaatselijke pastoor
en dominee. In 1995 werd 650 jaar Amsterdams Mirakel gevierd, met onder andere
een aparte oecumenische tocht en een agapè-viering in de Oude (nu Nederlands
Hervormde) kerk. Het bestuur wil de tocht in de toekomst omvormen naar een
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tocht met een vooral meditatief karakter, waarbij het gebed voor de eenheid van de
christenen voorop zou moeten staan. (Margry 1995: 177-180, 181-182).

Aan het grondvlak werd, meer onafhankelijk van de theologische disputen, een
ongedwongen oecumene gepraktiseerd (Haarsma 1991: 98-105; Laeyendecker 1999:
130-133). In 1963 werd een oecumenisch jongerencongres georganiseerd, oecume-
nische leergangen schoolden de kerkgangers in oecumenisch handelen en denken, er
kwam een bidweek voor de eenheid van de kerken, en er werd een oecumenisch
Onze Vader opgesteld. In nieuwbouwwijken ontstonden interconfessionele kerkge-
bouwen (Bisseling 1996), waar ook gezamenlijk gevierd werd en wordt. Veel paro-
chies houden oecumenische vieringen, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘kanselruil’
met naburige protestantse gemeenten. Plaatselijke oecumenische samenwerking is
er ook in de diaconie. Het categoriaal pastoraat in bijvoorbeeld leger (Crooijmans
2002: 111), gevangenissen en ziekenhuizen (Bazuin 82 (16) 12-14) is verregaand
oecumenisch van opzet, evenals het studentenpastoraat. Ook bij het arbeidspastoraat
(Crijns 1994: 41-42), het drugspastoraat (Van den Boomen 2000) en in de missie
wordt oecumenisch samengewerkt. Bij de theologische opleidingen wordt op on-
derdelen van het onderwijsprogramma oecumenisch samengewerkt, vooral in
Utrecht waar de Katholieke Theologische Universiteit zich in hetzelfde gebouw
bevindt als de theologische faculteit van de Universiteit Utrecht (Winkeler 1992:
75-77). Landelijke samenwerking vind plaats in SILA (voor de ledenadministratie)
en de Actie Kerkbalans (cf. Roes 1973: 118-124; Simons/Winkeler 1987: 72-77;
Jacobs 1998b: 97-236). In 2002 ondertekende Kardinaal Simonis de Europese char-
ta oecumenica waarin de kerken enkele gezamenlijke geloofspunten erkennen, zich
verplichten tot wederzijds respect en beloven meer gezamenlijke missionaire en
diaconale actie te ondernemen.

De laatste jaren werden ook de contacten met andere religies verbeterd. Structu-
reel kreeg dit vorm in plaatselijke Raden voor Religies, die op initiatief van de Raad
van Kerken werden opgezet. Van katholieke zijde worden de contacten met andere
godsdiensten behartigd door Cura Migratorum. Deze organisatie zet zich in voor de
positie van vreemdelingen, katholieken en niet-katholieken, in de kerk en de sa-
menleving in Nederland. Cura Migratorum vroeg in de politiek en de maatschappij
aandacht voor de moeilijke positie van (niet-christelijke) minderheden, probeerde de
integratie van moslims in de Nederlandse samenleving te bevorderen en informeer-
de katholieken positief over de Islam. De dialoog met de Islam heeft met een bis-
schoppelijk referent de hoogste aandacht van het bisschoppencollege (Van Oers
[2001]). Na de aanval op het World Trade Center in New York in 2001 verslech-
terde het aanzien van de moslims in Nederland. Vanuit de katholieke kerk werd
vervolgens op diverse manieren solidariteit met de moslims betoond en werd gepro-
beerd een ander gezicht van de Islam te laten zien. Zo vastten de bisschoppen in
2002 een dag mee tijdens de Ramadan en vierden moslims en christenen in de Mo-
zes en Aäronkerk in Amsterdam gezamenlijk de geboorte van Mohammed. Vanuit
de katholieke kerk wordt ook gewerkt aan een goede relatie met andere godsdien-
sten. Aan de interreligieuze acties in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad
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is door het bisdom Rotterdam van harte meegewerkt (Noorman 2002). In 2002
vond in Amsterdam de interreligieuze manifestatie ‘Amsterdam met Hart en Ziel’
plaats, die was opgezet door een katholieke pastor (Sengers 2002) en werd een inter-
religieuze gebedsruimte voor zeelieden geopend. Na het Tweede Vaticaans Concilie
is het antagonisme tegenover joden opgegeven en kregen de betrekkingen tussen
joden en katholieken vorm in de Katholieke Raad voor Israël (Van Schaik 1992:
100-167). In 2002 feliciteerde de paus de Hindoes met een voor hun belangrijke
feestdag. Ook in sommige religieuze ordes verdween de katholiek-christelijke iden-
titeit. In het Trappistenklooster dat Cartens (2000: 172-176) bezocht waren de
neogotische muurschilderingen overgeschilderd en was de kapel factisch omge-
vormd tot een boeddhistische stilteruimte. Ook maakten de monniken geen verschil
meer tussen boeddhisme en christendom.

6.3.7. conclusie
Het deviante karakter van de katholieke kerk is na 1960 bijna geheel verdwenen.
Voor de binnenkerkelijke cultuur en organisatie werden de ontwikkelingen in de
omgeving steeds meer als voorbeeld en uitgangspunt genomen. Dit komt bijvoor-
beeld naar voren in de verwetenschappelijking en professionalisering van de oplei-
ding en het bestuur, analoog aan de opkomst van de menswetenschappen in het
algemeen, het liturgisch gebruik van elementen uit specifieke (jeugd-)subculturen
en het benadrukken van de maatschappelijke relevantie van het geloof in congruen-
tie met de maatschappelijke protestbewegingen. De oppositionele houding ten
opzichte van de omgeving werd na 1960 opgegeven. De uitgangspunten van de
moderne samenleving, levensbeschouwelijk pluralisme, rechten van de mens, gods-
dienstvrijheid en dergelijke, werden door de kerk geaccepteerd. De kerk had niet
langer het idee de waarheid in pacht te hebben en die aan de samenleving te moeten
verkondigen, maar stelde zich luisterend op. Ook ten opzichte van andere kerken,
religies en levensbeschouwelijke stromingen werd een coöperatieve houding inge-
nomen. Tenslotte scheidde de kerk zich minder af van de omgeving: er werden meer
contacten aangegaan met andere organisaties en de maatschappelijke organisaties
vervulden hun rol niet meer exclusief voor de katholieken. Een ander teken van een
mindere afscheiding is het hogere percentage gemengd gehuwden. In termen van
gescheiden, verschillend en vijandig stond de kerk dus na 1960 in een lage spanning
met de omgeving.

6.4.conclusie

Na 1960 verminderden zowel de deviantie van de katholieke kerk in Nederland als
het belang van conformiteit dat zij aanbood sterk. De beloningen van religieuze
aard werden veel wereldser geïnterpreteerd, wat binnen de rational choice theorie
een verlaging van de waarde van de beloningen betekent. Beloningen van wereldse
aard verdwenen bijna geheel uit de sfeer van de kerk of werden minder waard. Er
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kwamen wel meer mogelijkheden om in het geloof te investeren, maar omdat de
beloningen minder waard waren geworden was investeren wel erg onaantrekkelijk.
Het door de kerk aangeboden belang van conformiteit was dus afgenomen. Boven-
dien werden maatregelen van controle niet meer toegepast, waardoor het belang van
conformiteit niet kon worden verhoogd. Aan de andere kant nam de deviantie of
spanning van de kerk met de omgeving af. De kerk stond minder vijandig tegen de
omgeving en tegenover andere kerken. De kerk was minder gescheiden van de om-
geving doordat de eigen organisaties niet meer exclusief voor katholieken waren en
er hartelijke contacten met andere maatschappelijke en religieuze organisaties aan
werden gegaan. Tenslotte was de kerk minder verschillend van de omgeving door-
dat de moderne cultuur bijvoorbeeld in de liturgie haar intrede deed en moderne
wetenschappelijke inzichten in de kerk en de opleiding gebruikt gingen worden.

Binnen het kader van de rational choice theorie hebben een verlaging van de
spanning èn een vermindering van de waarde van de beloningen dramatische gevol-
gen voor de betrokkenheid bij de organisatie. Als de katholieke kerk de spanning
met de omgeving verlaagt, vraagt ze van haar leden een geringere mate van betrok-
kenheid: de relatie van de leden met de organisatie wordt minder intensief en om-
vattend. De katholieke kerk kan daarom, omdat ze minder vraagt, minder van haar
leden terug krijgen in termen van geld, tijd en instemming. De kerk wordt door het
verlagen van de spanning wel goedkoper, maar het wordt voor de leden ook gemak-
kelijker relaties met andere sociale organisaties aan te gaan. De kerk vraagt dus
minder van haar leden en is bovendien moeilijker in staat de betrokkenheid vast te
houden. Als dan bovendien het belang van conformiteit ook vermindert, is er voor
de leden van de organisatie helemaal geen reden meer zich bij een organisatie aan te
sluiten of actief lid te worden. Voor minder waardevolle beloningen zullen mensen
zich immers in minder sterke mate bij een organisatie engageren. Vanuit het op-
zicht van kosten en beloningen was het lidmaatschap van en betrokkenheid bij de
katholieke kerk dus niet langer een rationele, winstmaximaliserende keuze. Binnen
het kader van de rational choice theorie geeft dit een verklaring voor de lage en
afnemende betrokkenheid bij de katholieke kerk in Nederland na 1960.

Hoe paradoxaal het ook moge klinken, in het definitorisch schema van de theo-
rie was de katholieke kerk een ‘kerk’ geworden: een organisatie in lage spanning
met de omgeving die haar taak vooral ten behoeve van het geheel van de samenle-
ving ziet. De katholieke kerk leed echter ook aan de ideaaltypische kwaal van een
kerk: lage betrokkenheid. Kerken, ook de katholieke kerk in Nederland, proberen
deze lage betrokkenheid te ondervangen door een nog verdere aanpassing aan de
omgeving, maar daardoor komt de betrokkenheid in een neerwaartse spiraal terecht.
Het einde van de neergang van de katholieke kerk is daarom voorlopig nog niet in
zicht, tenzij er pogingen worden gedaan de spanning weer op te voeren.


