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HOOFDSTUK 7

“HET HOEVEN GEEN HEILIGEN TE ZIJN
OF PRAKTISERENDE KATHOLIEKEN”

IDENTITEIT, EENHEID EN FALEND BELEID SINDS 1970

Er wordt helemaal niet gedacht in termen van positionering of concepting. Al is het geloof
niet iets wat je als product kunt verkopen. Ik denk dat de kerk producten moet ontwikkelen

waar mensen wat mee kunnen. De merchandising van de kerk is slecht ontwikkeld.
Probleem is dat het budget beperkt is. Voor een reclamebureau heeft de kerk geen geld. Er

zal dus moeten worden gewerkt met guerrillamarketing (slim, low budget) en free publicity.
Het gaat om het ontwikkelen van manieren om een gemeenschap te beleven, om de ‘brand
experience’ van de katholieke kerk als merk. Er moeten daarom méér manifestaties van dat

merk komen. Nu is dat teveel beperkt tot de zondagochtend.

Jan Willem Wits, perschef van het SRKK, in het Financieel Dagblad (3 april 2002)

7.1. inleiding

Vanaf 1970 veranderde het progressieve imago van de katholieke kerk in Neder-
land. Vanaf dat jaar werden door het Vaticaan bisschoppen in Nederland benoemd
die, zoals uit hun beleid bleek, niet met de ingeslagen koers van de kerk instemden.
Door een aantal van hun maatregelen en besluiten is de spanning van de kerk met
de samenleving sindsdien weer toegenomen. Maar ook buiten de ambtskerk om, en
soms in conflict met de leiding van de kerk, waren er pogingen om de spanning te
verhogen, in een andere richting te leiden, of laag te houden. Hoe is sinds 1970
geprobeerd de spanning van de katholieke kerk met de samenleving te verhogen en
wat waren de gevolgen daarvan voor de betrokkenheid van de katholieken?

Volgens de rational choice theorie kunnen religieuze organisaties die in een lage
spanning staan met de omgeving weinig betrokkenheid genereren. Het is eenvoudig
om in en uit de organisatie te stappen en de leden worden niet uitgedaagd hun
relatie met de organisatie te verdiepen of te intensiveren. Om de betrokkenheid te
verhogen kan de organisatie maar één weg inslaan: de spanning met de samenleving
wederom verhogen. De organisatie wordt hierdoor weer duurder, de leden zullen
meer belangen opbouwen in de organisatie en zich meer bij de organisatie betrok-
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ken voelen. Het kan natuurlijk zijn dat de organisatie door deze maatregelen voor
sommige leden te duur wordt en zij uit de organisatie zullen stappen. De organisa-
tie kan daardoor wel kleiner worden, maar de betrokkenheid van de leden bij de
organisatie, zo wordt verwacht, zal toenemen, wat de basis kan vormen voor een
nieuwe groeifase.

Als de spanning van de katholieke kerk met de omgeving toeneemt, zal dus ook
de betrokkenheid bij de kerk hoger moeten worden. Dat is echter niet het geval.
Zoals we hebben gezien (cf. 1.1.4.) is de betrokkenheid sinds 1970 dalende. Het
aantal katholieken nam af, zowel absoluut als relatief, en er zijn aanwijzingen dat
het daadwerkelijke aantal katholieken lager was dan de officiële cijfers en dat dit
aantal eveneens afnam. De verbondenheid aan de kerk, zowel institutioneel, via de
sacramenten, als ideologisch, via instemming met de geloofswaarheden, was laag en
nam af. De financiële donaties aan de kerk stabiliseerden in absolute zin, de groei
ervan was in een aantal jaren negatief en bleef sinds 1989 achter bij de inflatie.
Bovendien was de betrokkenheid van de katholieken bij de Actie Kerkbalans laag en
licht afnemend. Tenslotte nam het aantal vrijwilligers sinds het einde van de jaren
tachtig weer af. Er zijn kortom geen aanwijzingen waaruit opgemaakt kan worden
dat de betrokkenheid bij de kerk sinds 1970 weer is toegenomen.

Ik denk dat daar vanuit het oogpunt van spanning en beloningen drie redenen
aan ten grondslag liggen. Ten eerste werd de toename van de spanning niet conse-
quent doorgevoerd. De nieuwe bisschoppen kondigden wel een hoop maatregelen
aan, maar de soep werd vaak toch niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Uit-
eindelijk is de spanning slechts op een aantal punten daadwerkelijk toegenomen.
Ten tweede was er binnen de kerk weerstand tegen de verhoging van de spanning.
Aan de basis van de kerk, waar betrokkenheid uiteindelijk tot stand komt en erva-
ren wordt, is daardoor geen toename te bespeuren en kan die dus ook niet worden
omgezet in een hogere betrokkenheid. Ten derde is er geen drastische verandering
gekomen in het aanbod van de kerk, noch in religieuze zin, noch in sociale zin. De
kerk is daarom door de enigszins toegenomen deviantie wel iets duurder geworden,
maar er stond weinig nieuws tegenover, wat haar per saldo minder aantrekkelijk
maakt.

In dit hoofdstuk wil ik de recente geschiedenis van de katholieke kerk onder het
gezichtspunt van deviantie en beloningen nader analyseren. In de tweede paragraaf
wordt beschreven hoe de hogere spanning tot stand kwam. Vanuit Rome werd een
aantal keren direct ingegrepen in de Nederlandse kerkelijke verhoudingen, waar-
door bepaalde ontwikkelingen die de kerk verder wilden aanpassen aan de Neder-
landse samenleving geremd of gestopt werden (7.2.1.). Vervolgens bouwden de
bisschoppen, die sinds 1970 eenzijdig door het Vaticaan werden benoemd, de span-
ning met de samenleving verder op door te werken aan het verstevigen van de
(groeps)identiteit van de katholieken (7.2.2.), een nieuwe, meer kerkelijke inhoud
en structuur aan de catechese en de katholieke scholen te geven (7.2.3.) en ten op-
zichte van de samenleving op een aantal punten in het offensief te gaan (7.2.4.).
Verder waren er naast de bisschoppelijke initiatieven een aantal andere pogingen om



165

de spanning te verhogen, bijvoorbeeld bij de katholieke maatschappelijke organisa-
ties (7.2.5.). Het verhogen van de spanning werd echter niet door de hele kerk en
alle organisaties gedragen: de ontwikkeling aan de basis ging een andere kant op
dan de bisschoppen wilden (7.2.6.). In paragraaf 3 wordt de conclusie getrokken.

7.2. strijd om de spanning

7.2.1. Nederland en de paus
Het ingrijpen van het Vaticaan in de Nederlandse verhoudingen had het doel de
kerk in Nederland meer te conformeren aan de wereldkerk, zowel ideologisch als
bestuurlijk. De bemoeienis van het Vaticaan met de kerk in Nederland begon al
vòòr het Tweede Vaticaans Concilie. Op de kerstavond van 1960 lieten de bisschop-
pen van Nederland een brief uitgaan waarin ze de aanstaande kerkvergadering aan-
kondigden bij hun gelovigen. In deze brief namen ze een voorschot op hun stelling-
name op het concilie: gewijden en leken hadden volgens de bisschoppen beide een
kerkelijke, sacrale taak en de pauselijke onfeilbaarheid moest worden ingeschakeld
in het wereldepiscopaat, dat op zijn beurt gedragen werd door de hele geloofsge-
meenschap. Deze voor die tijd opmerkelijke brief werd vertaald en door de wereld-
kerk verspreid. Dit tot ongenoegen van de Curie, die uiteindelijk kon bewerkstelli-
gen dat de Italiaanse vertaling uit de handel genomen werd (Goddijn et al. 1999:
182-183). Sinds de publicatie van de kerstbrief stond één theoloog in het bijzonder
in de schijnwerpers van Rome: Edward Schillebeeckx. Hij werd en wordt er van
verdacht de bisschoppen en de gelovigen een niet-orthodoxe geloofsvisie te geven,
de macht van Rome te willen relativeren en in het algemeen het modernisme aan te
hangen en het geloof te zeer aan te willen passen aan de moderne tijd. Schillebeeckx
moest zich hiervoor drie keer verantwoorden in Rome, in 1968, in 1979 over zijn
christologie, en in 1984 over zijn ambtsvisie, maar telkens liep het onderzoek op
niets uit (Auwerda 1969; Schillebeeckx 1994: 59-65).

Midden jaren zestig greep het Vaticaan in bij twee catechetische projecten: De
nieuwe katechismus en de schoolcatechese van ‘Ons Middelbaar Onderwijs’. De nieuwe
katechismus wilde een geloofsverkondiging voor volwassenen zijn, die in heldere en
begrijpelijke taal de moderne mens en zijn vragen serieus nam. De catechismus
richtte zich daarom niet op de verstandelijke overdracht alleen, maar wilde het ge-
loof integreren in het geheel van de mens en zijn leven. Theologisch stond de cate-
chismus in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie. De komst van Christus met
Zijn boodschap van heil in de geschiedenis van de mensheid en in het persoonlijk
leven van mensen staat erin centraal. Voor de verkondiging werd sterk teruggegre-
pen op Bijbelse verhalen en motieven (Chiaruttini 1969: 28-51). Reeds in oktober
1966 kwam er van enkele Nederlandse katholieken protest op deze catechismus.
Daarop kwam een Vaticaanse onderzoekscommissie tot een verzameling grotere en
minder grote gebreken. In 1968 werd het conflict voorlopig gesust door de publica-
tie van een aanvulling op De nieuwe katechismus, waarin de bezwaren van Romeinse
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zijde waren opgenomen (Borgman 1987). De nieuwe katechismus werd de basis voor
de eigen cursus schoolcatechese van de schoolvereniging ‘Ons Middelbaar Onder-
wijs’ in Brabant. Daarin wilde men de jongeren helpen bij hun persoonlijke ge-
loofskeuze door heldere informatie over het katholieke geloof te geven. De opzet
hierbij was aan te sluiten bij de vragen van de jeugd en de inzichten van de jongeren
te verdiepen. In 1972 moest de nieuwe cursus op de scholen ingevoerd worden,
maar al in 1971 stonden in de bladen van de groepen ‘Waarheid en Leven’ en ‘Con-
frontatie’ kritische besprekingen van de lesstof: de bovennatuurlijke oorsprong van
het christendom werd in de cursus ontkend, de cursus bevatte ‘horizontalistische
tendensen’ en betekende een breuk met het traditionele geloof. Eind 1971 eiste
Rome een nieuwe tekst van de cursus die meer in overeenstemming met de katho-
lieke leer was. In 1972 werd onmiddellijke intrekking van de cursus geëist (Hoog-
bergen 1991: 378-404).

Halverwege de jaren zestig ontstonden er eveneens conflicten over de liturgie.
Zo was er bijvoorbeeld kritiek op de ‘oecumenisering’ van de liturgie. Geleidelijk
aan hadden protestantse termen als voorganger, dienst, gemeente en avondmaal
ingang gevonden in het katholieke taalgebruik over liturgie. Ook werd als teken
van eenheid kanselruil gebezigd en kwam het op een aantal plaatsen tot een geza-
menlijke avondmaalsviering. Verder was er kritiek op de desacralisering van de
liturgie, bijvoorbeeld bij het communiceren op de hand en het voorgaan in burger-
kleding door de pastoraal werkers. De bisschoppen ondernamen volgens deze critici
te weinig om de ontwikkelingen in ‘goede’ banen te leiden. Door het land circuleer-
de bijvoorbeeld een groot aantal zelfgemaakte eucharistische gebeden, die niet alle-
maal waren goedgekeurd. In 1965 bracht pater Bugnini namens het Vaticaan een
bezoek aan Nederland om zich op de hoogte te stellen van de veranderingen op het
gebied van de liturgie. Bij zijn vertrek beval hij de Nederlandse bisschoppen aan
een terughoudend beleid te voeren en de richtlijnen vanuit Rome af te wachten;
onder andere waar het het ontvangen van de communie op de hand en de versprei-
ding van liturgische teksten betrof. Vanaf 1966 waren er pogingen van het Neder-
landse episcopaat om, in samenwerking met Rome, meer greep te krijgen op de
stormachtige ontwikkelingen in de liturgie. Onder druk van hun adviescommissie
namen ze echter elf tafelgebeden van eigen bodem, die door Rome nog niet waren
goedgekeurd, bij wijze van experiment in het nieuwe missaal van 1969 op. In 1970
werd er vanuit Rome weer op de rem getrapt, maar een rondzendbrief over de litur-
gie uit 1973 was een keerpunt in het Romeinse beleid. De mogelijkheid om teksten
van eigen bodem te gebruiken werd door deze nota vrijwel uitgesloten. Liturgische
creativiteit diende voortaan binnen de door Rome voorgegeven grenzen te blijven en
het belangrijkste element van liturgievernieuwing werd het vertalen van Romeinse
teksten. Met de publicatie van een nieuw, goedgekeurd altaarmissaal, dat een verta-
ling was van het eerder verschenen Missale Romanum, werden de discussies tussen
Rome en Nederland over de experimenten in de liturgie voorlopig geconsolideerd
(Roes 1973: 100-107; Scheer 1975; Hermans 1990; Joosse 1991: 542-557 633-639,
678-693). In 2001 eiste het Vaticaan een nieuwe vertaling van liturgische teksten
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die meer aansloot bij het Latijn en beter uitdrukte waar het in de kerk om gaat. Ook
de liedbundels moesten worden aangepast (121 29 (9) 3).

Op bestuurlijk gebied riep het Pastoraal Concilie (1966-1970) een reactie van-
uit Rome op. Op dit concilie vergaderden bisschoppen, priesters en leken met elkaar
over het toekomstige beleid van de katholieke kerk in Nederland. Ook werden an-
dere kerken uitgenodigd mee te denken over de positie van de kerk in de samenle-
ving en was er de ruimte om verregaande veranderingen in de kerk voor te stellen.
Hoewel veel van de voorstellen uiteindelijk in de discussies verzandden, leidde het
voorstel tot opheffen van het celibaat en de belofte van de bisschoppen dit in Rome
aan te kaarten, tot een openlijk conflict met Rome. De Curie was dan ook niet van
zins toestemming te verlenen om het Pastoraal Concilie in deze vorm voort te zet-
ten, mede vanwege het beleidsbepalende karakter van dit overleg dat de verant-
woordelijkheid van de bisschoppen teveel ondermijnde. Na ingrijpende veranderin-
gen van de statuten die aan deze bezwaren tegemoet moesten komen, werd het con-
cilie in 1973 voortgezet als Landelijk Pastoraal Overleg (Rogier 1974: 35). Vanaf
1970 werden in Nederland bisschoppen benoemd die zich niet wilden identificeren
met de ontwikkelingen en de gegroeide praktijk in de Nederlandse kerk. Bovendien
werden ze benoemd op een manier die inging tegen de ontwikkelde gedachten over
gedeeld leiderschap, volwassen geloven en de participatie van de gelovigen. Bij de
opvolging van Mgr. Jansen (Rotterdam) en Mgr. Moors (Roermond) werden pries-
ters èn leken, soms in duizenden aantallen, betrokken. Volkomen onverwacht wer-
den echter respectievelijk Mgr. Simonis (1970) en Mgr. Gijsen (1972) benoemd.
Daarna zakte deze overlegcultuur in en werden bisschoppen en hulpbisschoppen
voortaan zonder dit kerkbrede overleg benoemd (Auwerda 1988: 9, 69, 73, 87, 96,
153, 164, 175; Roes/Winkeler 1994: 48-50; Hulshof 1991: 44-45).

In de tweede helft van de jaren zeventig was de sfeer in de kerkprovincie door
deze en andere maatregelen vanuit Rome behoorlijk verziekt. Omdat de zogenaam-
de polarisatie ook de besluitvorming in de bisschoppenconferentie lam legde, wer-
den de bisschoppen in 1980 naar Rome geroepen voor een bijzondere bisschoppen-
synode. Een belangrijk thema op deze synode was de eenheid van de bisschoppen-
conferentie, het herstel van het gezag van het bisschopsambt en de verkondiging
van het geloof en de christelijke moraal door de bisschoppen. Ook moesten de bis-
schoppen meer in overeenstemming met de wereldkerk gaan werken. Wat betreft
het pastorale personeel werd bepaald dat de bisschoppen het onderscheid tussen
priester en leek dienden te handhaven en meer aandacht moesten schenken aan de
roepingenpastoraal en de vorming van priesters. Op de theologische faculteiten en
de theologische hogescholen moesten de bisschoppen hun gezag en controle duide-
lijker laten gelden. Tenslotte werden er nog een aantal algemene punten geformu-
leerd op het gebied van de religieuzen, de catechese en de liturgie die de conformi-
teit van de kerk van Nederland aan Rome, net als bij de andere afspraken, moest
verzekeren (Besluiten… [1980]; Van der Plas 1988: 33-35). Omdat voor een aantal
besluiten toestemming gevraagd moest worden aan een synoderaad die in Rome
zetelde, was de Nederlandse kerk na 1980 in feite onder Romeinse curatele ge-
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plaatst. De op de synode volgende bezoeken ‘Ad Limina’ van de Nederlandse bis-
schoppen stonden in het teken van de uitvoering van de besluiten van de bijzondere
synode. Met de tijd zou de communicatie van de bisschoppen onderling, met de
kerkprovincie en met Rome verbeteren en ontspannen (Winkeler 1995: 110-111;
Goddijn et al. 1999: 402-403, 415). Het bezoek van de Paus aan Nederland in
1985 zorgde nog wel voor de nodige controverses, zowel binnenkerkelijk -omdat
sommige groepen niet uitgenodigd werden een ontmoeting met te Paus te hebben
en het optreden van pausgetrouwe jongeren als provocerend werd ervaren- als bui-
tenkerkelijk -door protesten van mensen die zich door uitspraken van de paus ge-
kwetst voelden- (Goddijn et al. 1999: 389-391, 412-413).

7.2.2. kerkelijke eenheid en identiteit
Vrij snel na hun aantreden begonnen de nieuwe bisschoppen de eenheid van de kerk
te vergroten en de identiteit van de kerk bij te sturen. Aanvankelijk gebeurde dit
door kerk-kritische organisaties en personen die een meer ‘open’ katholicisme voor-
stonden uit te sluiten (Crijns/Zuidberg 1986: 36-37). Zo kreeg Seef Konijn in 1975
geen aanstelling aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam omdat
hij, na bezwaren van de Congregatie voor de Geloofsleer, niet ‘geaccepteerd kon
worden door de kerkgemeenschap’ (Infobulletin 121 4 (19) 447). Ook kon Herman
Bode niet als voorzitter van het katholieke arbeidspastoraat benoemd worden en in
1994 kreeg de vice-voorzitter van Acht Mei Beweging vanwege deze functie geen
benoeming als pastoraal werkster in het Aartsbisdom (121 22 (6) 11). In 1975
kwam er een brief van de Congregatie van de katholieke opvoeding waarin stond dat
alle gehuwde priester-docenten aan de KIWTO’s ontslagen dienden te worden (Info-
bulletin 121 4 (20) 469-472), wat in de jaren daarop volgend ook gebeurde (Winke-
ler 1992: 72-75). Was het tot de jaren zeventig in voorkomende gevallen nog wel
eens mogelijk dat gehuwde priesters als pastoraal werker ingezet werden, in 1979
werden twee priesters in Limburg vanwege hun huwelijk geëxcommuniceerd (Info-
bulletin 121 7 (2) 40-41). Ook onwelgevallige organisaties werden met financiële en
juridische middelen tot de orde geroepen. Nadat Mgr. Gijsen zijn diocesane bijdra-
ge aan organisaties als de Nationale Raad voor Katechese, het adviesbureau voor
uitgetreden priesters en de Raad van Kerken had stopgezet, overwoog Mgr. Simonis
in 1981 hem daarin te volgen en het omroeppastoraat en het studentenpastoraat
daaraan toe te voegen (121 9 (22) 507).

Later werd er gewerkt aan een meer positieve opbouw van de identiteit en de
eenheid van de kerk. Inhoudelijk werd daarvoor aangesloten bij de sacramenten. De
sacramenten werden gezien als door Christus aan de kerk gegeven om diens histori-
sche, verlossende heilswerk voort te kunnen zetten. Omdat de katholieke kerk van
zichzelf beweert dat zij alleen deze sacramentele volheid getrouw heeft bewaard,
werden de sacramenten gebruikt om duidelijker te omschrijven wat ‘katholiek’
betekent (In Christus’ naam 1992). De nadruk op de sacramenten had nogal wat
consequenties, zowel binnenkerkelijk als voor de verhouding met andere kerken en
met de samenleving. Zo kwam er bijvoorbeeld een grotere nadruk op de hiërarchi-
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sche structuur van de kerk en de rol van de bisschop, omdat die in de katholieke
theologie als opvolger van de apostelen het plaatselijke beheer over de sacramenten
heeft. Om het sacramentele karakter van de kerk waar te kunnen maken, moest er
actief voor priesters geworven worden. Sinds het eind van de jaren zeventig ontston-
den er in elk bisdom zogenaamde convicten, waar aanstaande priesterstudenten
samen leven en hun spirituele vorming ontvangen (Infobulletin 121 8 (12) 338-340).
Ook werden door enkele bisdommen de seminaries weer opgericht en werden er
priesterstudenten uit het buitenland geworven (121 21 (8) 14). De nadruk op de
sacramenten betekende dat de priester-pastor een belangrijkere rol kreeg in de paro-
chie (Hulshof 1991: 48), vooral ten opzichte van de vrijwillig(st)ers en de pastoraal
werk(st)ers (Nederlandse Bisschoppenconferentie 1999). De onder sommige pasto-
raal werkers gegroeide praktijk om ‘sacramenten’ toe te dienen en te assisteren bij
huwelijken werd een aantal malen gecorrigeerd (121 18 (2) 11 en 20 (10) 9). De
herwaardering van het sacrament zorgde voor oproepen tot een waardige ontvangst
van de communie en zou dus, in voorkomende gevallen, kunnen leiden tot weige-
ring of excommunicatie (121 22 (16) 17). Tenslotte had de nadruk op het sacrament
tot gevolg dat de oecumenische verhoudingen moeilijker kwamen te liggen. Zo
greep Mgr. Simonis in 1978 en 1979 in in de gegroeide oecumenische praktijk van
intercommunie in Leiden en Delft (Infobulletin 121 6 (10) 261 en 7 (7) 163-165).

Verder is geprobeerd om het groepsgevoel van de katholieken onderling te
bevorderen. Zo werd er in het bisdom Haarlem een jaarlijkse ‘Bavo-dag’ opgezet,
waarbij alle vormelingen van het bisdom uitgenodigd worden in de kathedraal; een
initiatief dat in een enkel ander bisdom overgenomen is. Ook waren er, totnogtoe
zonder succes, pogingen om een nieuwe katholiekendag op te zetten. Verder waren
er plannen om een landelijk kaderblad te ontwikkelen (121 26 (7) 5), maar zo’n
blad is er naar mijn weten nooit gekomen. De viering van het Jubeljaar 2000 bood
een goede gelegenheid om gedurende een aantal jaren het katholieke groepsgevoel
te versterken. Dat was ook de opdracht die de landelijke en diocesane commissies
meekregen: het bevorderen van de onderlinge contacten en de eenheid binnen de
kerkprovincie enerzijds en de kerkgemeenschap vitaliseren door nieuwe initiatieven
op te zetten en de relevantie van geloven voor de samenleving, ook in oecumenische
en interreligieuze actie, duidelijk maken anderzijds (121 25 (14) 11-12). De bis-
schoppen brachten op hun beurt in de jaren vòòr de millenniumwisseling drie, ove-
rigens weinig gelezen, dogmatische brieven uit over God, Jezus en de Heilige
Geest, waarmee ze het katholieke geloof voor de leden van de kerk en voor de sa-
menleving wilden verduidelijken. De doelen van de jubileumcommissie zijn, vol-
gens haar voorzitster, door gebrekkige ondersteuning en een tekort aan menskracht
en middelen niet helemaal bereikt. Alleen de presentie aan de samenleving en de
oecumenische actie is volgens haar enigszins van de grond gekomen (121 29 (4) 15-
16; cf. 121 26 (18) 13 en 121 27 (16) 15). Ook kardinaal Simonis was niet tevreden
over de deelname van de katholieken aan het heilig jaar. De activiteiten die in het
Heilig jaar in Rome plaatsvonden hebben eveneens nauwelijks bijgedragen aan de
groepsvorming onder de Nederlandse katholieken. Volgens berekeningen van Mar-
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gry (2001) bezochten in het jubeljaar slechts een paar duizend Nederlanders de
Eeuwige Stad en waren de pelgrims geen doorsnee van de Nederlandse katholieken.
In het najaar van 2002 startte de bisschoppenconferentie de campagne ‘Katholiek
met hart en ziel’, die ter voorbereiding van het jubileumjaar 2003 (150 jaar herstel
hiërarchie) het geloof van de katholieken en hun relatie met de kerk moet verdiepen
en de presentie van de kerk in de samenleving vergroten (121 30 (18) 5).

7.2.3. school en catechese
De katholieke scholen zijn een van de weinige organisaties die na de ontzuiling
overeind zijn gebleven. Daarom, en omdat de scholen een uitstekende gelegenheid
bieden om kinderen katholiek te socialiseren, hebben de bisschoppen geprobeerd
hun greep op het onderwijs te vergroten en de identiteit van de scholen te bevorde-
ren. Zo werd in 1973 besloten dat elk schoolbestuur één lid moest hebben dat de
pastorale en catechetische kanten van het onderwijs moest behartigen en er voor
moest zorg dragen “dat de eigen verantwoordelijkheid die de bisschop inzake de
godsdienstige vorming en de geloofsopvoeding draagt, in het beleid van de school
tot gelding komt en dat het bestuur relaties onderhoudt met de diocesane, regionale
en locale instanties die de pastoraal en de katechese behartigen” (Infobulletin 121 1
(2) 33-35). Eind jaren tachtig trokken de bisschoppen de regelgeving over de scho-
len weer meer naar zich toe (Infobulletin 121 15 (13) 523-529; Hulshof 1991: 42); in
het bisdom Roermond zelfs in versterkte mate (Brinkman 1989). Volgens de gede-
legeerden voor het onderwijs liet het nieuwe reglement echter genoeg ruimte over
voor pluriformiteit en een eigentijdse visie op de taak van het katholiek onderwijs,
dat “de menswording van de leerlingen, de humanisering van het schoolgebeuren en
van de samenleving om die school heen” dient en niet alleen de doelen van de kerk
(Infobulletin 121 26 (2) 63-64). Met deze stellingname sloten de gedelegeerden aan
bij een bisschoppelijke brief over het katholiek onderwijs uit 1977, waarin de iden-
titeit van het katholiek onderwijs werd gezien als ‘de houding waarin gezocht wordt
naar wegen de gegeven schepping vruchtbaar te maken’ en het doel van het onder-
wijs omschreven werd als het helpen van de leerlingen bij het zoeken naar de zin
van het leven. Het christendom gezien als de ‘inspiratiebron’ van waaruit het on-
derwijs wordt gegeven (Infobulletin 121 5 (3) 49-51). Omdat veel docenten op de
katholieke scholen niet meer lid van de katholieke kerk waren, deed Mgr. Niënhaus
eind jaren negentig de oproep dit door betere selectie en opleiding tegen te gaan.
Deze docenten hoefden echter “geen heiligen of praktiserende katholieken te zijn,
maar ze moeten helemaal achter de identiteit van de school staan” (121 25 (15) 23;
cf. Dezaire 1990: 29-33). Eind 2002 brachten de Nederlandse bisschoppen een
beleidsnota over het katholiek onderwijs uit waarin ze aangaven het katholiek on-
derwijs ideologisch en juridisch sterker aan de kerk en de kerkelijke hiërarchie te
willen binden en een sterkere nadruk op de katholieke, religieuze identiteit van het
onderwijs wensten. Aan de uitvoering daarvan wilden ze voor de scholen consequen-
ties voor de bisschoppelijke erkenning gaan verbinden (Nederlandse Bisschoppen-
conferentie 2002).
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In 1979 verscheen Catechesi Tradendae, waarmee het Vaticaan de catechese in de
kerk weer op de agenda zette. Daarin werd onder andere gezegd dat catechese niet
alleen het geven van onderricht is, maar ook -in tegenstelling tot de in Nederland
gangbare ervaringscatechese- het verkondigen van de christelijke boodschap om
mensen er toe brengen hun gehele leven te richten op Christus. Catechese werd
gezien als een authentieke opdracht van de kerk, door Christus zelf aan de kerk
gegeven (Infobulletin 121 7 (20) 477-482, 496). In 1982 gaven de Nederlandse bis-
schoppen in vervolg op Catechesi Tradendae aan dat de catechese prioriteit zou krij-
gen. In de catechese, die oecumenisch van karakter moest zijn en moest balanceren
tussen leer en ervaring, diende volgens de bisschoppen het zoeken naar een recht-
vaardiger samenleving ter sprake te komen vanuit een christelijke visie op de volle-
dige bevrijding (Infobulletin 121 10 (6) 109-112). Later gaven  de bisschoppen aan
dat de inhoud van de catechese voortaan afgestemd moest worden op de Romeinse
documenten en dat de catechese weer een instrument moest worden tot inlijving bij
de kerk (Infobulletin 121 10 (10) 203-204). In de tweede helft van de jaren negentig
stelden de bisschoppen criteria op waaraan zij het materiaal voor het godsdienston-
derwijs op de katholieke scholen wilden toetsen (121 24 (6) 23-24), maar wat de
consequenties daarvan zouden zijn werd niet gezegd. In 2001 werd de nieuwe, bis-
schoppelijk goedgekeurde methode godsdienst/levensbeschouwing ‘Hemel en aarde’
gepresenteerd. In deze methode kwamen volgens de hoofdredacteur de grote vragen
aan de orde, zoals ‘waar kom ik vandaan, wat doe ik hier en waar ga ik naar toe?’.
Daarnaast werd de kinderen geleerd “dat godsdienstig zijn een reële optie is” en
werden de spirituele vaardigheden van de kinderen in de methode ontwikkeld (121
29 (1) 28).

7.2.4. kerk en samenleving
Tenslotte probeerden de bisschoppen de invloed van de kerk op de samenleving te
vergroten. Dit deden ze onder andere door hun greep op de katholieke maatschap-
pelijke organisaties te vergroten (Van Dijk/Salemink 1986: 21-31). In 1989 stuur-
den de bisschoppen een verklaring naar elk katholiek ziekenhuis, waarin ze aanga-
ven dat deze geen katholieke geestelijk verzorger konden aannemen zonder de zen-
ding van de bisschop (Infobulletin 121 17 (13) 8). De Katholieke Vereniging van
Zorginstellingen adviseerde haar leden een jaar later deze eenzijdig bepaalde raam-
procedure te volgen (Infobulletin 121 18 (6) 5), maar de katholieke sector van de
Vereniging van Geestelijk Verzorgers reageerde door te zeggen dat een aanstelling
zonder kerkelijke zending ook moest kunnen. De binding tussen kerk en geestelijk
verzorger bestond volgens hen in een “staan in de katholieke geloofstraditie. De
vorm waarin zij wordt vastgelegd, kan tussen de geestelijk verzorger en diens ach-
terban worden vastgelegd” (Infobulletin 121 18 (11) 6-7). Begin jaren negentig ga-
ven de bisschoppen aan meer invloed te willen hebben over de kerkelijke zendtijd
van de mini-omroep RKK. De KRO, die de uitzendingen van de RKK verzorgt,
moest voortaan bij een begeleidingscommissie een begroting en een jaarplan indie-
nen waarover tevens verantwoording moest worden afgelegd. Ook wilden de bis-
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schoppen betrokken worden bij de aanstelling van de programmaverantwoordelij-
ken (121 21 (20) 5-6). In 1994 werd een serie over de sacramenten, die door de
RKK werd uitgezonden, van het scherm gehaald omdat bepaalde onderdelen het
zicht op de sacramenten zouden vertroebelen. De begeleidingscommissie “tekende
vooral bezwaar aan tegen het feit dat van kerkelijke visies afwijkende standpunten
en praktijken in bepaalde uitzendingen veel aandacht krijgen; en bovendien positief
getoonzet worden. […] De commissie vindt dat niet sporen met de katechetische
opdracht die de bisschoppen hebben uit te voeren. Zij zijn namelijk verplicht het
geloof ‘gaaf’ door te geven” (121 22 (3) 30). Ook vond een naamswijziging plaats
van KRO/RKK naar RKK/KRO. In 1994 werden nieuwe algemene bepalingen
voor kerkelijke en katholieke burgerlijke rechtspersonen aangenomen, waarin de
controle van de bisschoppen en de conformiteit aan de leer sterker naar voren kwa-
men dan voorheen (Algemene Bepalingen… 1994).

In de jaren tachtig vond in Nederland de juridische verankering plaats van een
aantal normen en waarden die in de jaren daarvoor veranderd waren. De bisschoppen
protesteerden heftig tegen deze, zoals zij het zagen, inbreuk op de goddelijke orde,
de heiligheid van het gezin en de menselijke waardigheid. Zo protesteerden ze tegen
de legalisering van abortus en euthanasie (Kohnen et al. 2002), maar het bleek al
moeilijk die praktijken uit de eigen katholieke ziekenhuizen te bannen. Een enquê-
te van de Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen toonde namelijk aan dat
het overgrote deel van de aangesloten ziekenhuizen een vergunning voor zwanger-
schapsafbreking had aangevraagd. Dit was voor de bisschoppen een reden om hier-
over met deze ziekenhuizen te gaan praten (Infobulletin 121 13 (13) 403-405). Nadat
verschillende Vaticaanse documenten de nieuwe techniek van kunstmatige insemi-
natie voor katholieken verboden hadden, voerden het Vaticaan (Infobulletin 121 16
(4) 156-157) en later de Nederlandse Bisschoppenconferentie (Infobulletin 121 16
(19) 787) eind jaren tachtig met de Katholieke Universiteit Nijmegen gesprekken
om het gebruik van deze techniek in het universitaire ziekenhuis te doen stoppen.
De K.U. Nijmegen wilde daarmee echter doorgaan en een besluit daarover volgens
hun eigen (medische en maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen (Infobulletin
121 16 (21-22) 870-871; Stevens 1990). Verder verzetten de bisschoppen zich te-
gen de wettelijke erkenning van de partnerregistratie en het ‘homohuwelijk’. Maar
ze protesteerden ook tegen maatschappelijk onrecht, vaak in het oecumenisch ver-
band van de Raad van Kerken. In de actie ‘Deelnemen en meedelen’ (1995) en de
actie tegen de vierentwintiguurs-economie (1996) werd geprotesteerd tegen het
eenzijdige marktdenken en de afbraak van de sociale cohesie. Na de oproep van
Mgr. Muskens ging de kerk zich in 1998 sterker engageren in de armoedebeweging.
In het kader van het jubeljaar pleitte de kardinaal in 1999 voor kwijtschelding van
schulden van de derde-wereld landen (Goddijn et al. 1999: 381-382). Ook versche-
nen herderlijke brieven over gerechtigheid en vrede (Tot vrede in staat? 1996), het
immigratievraagstuk (Ik was vreemdeling 1998) en andere maatschappelijke thema’s
(Hulshof 1991: 51-52).
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7.2.5. naast de ambtskerk
Naast deze initiatieven van officiële zijde waren er een aantal privé-initiatieven die
de spanning van de katholieke kerk in brede zin met de samenleving verhoogden.
Sommige daarvan probeerden de katholieke (groeps)identiteit weer meer vorm te
geven. Op het Martelveld in Brielle hebben vanaf de tweede helft van de jaren ze-
ventig vertegenwoordigers van behoudende of orthodoxe stromingen het initiatief
naar zich toegetrokken. Er werden missiedagen georganiseerd en een groep veront-
ruste gelovigen eiste bij het bisdom het onderhoud van het bedevaartsoord op. Deze
groep organiseert sinds 1979 ook jaarlijks een nationale bedevaart. De Heilige Mar-
telaren werden door hen in hun oude glans vereerd en ook het polemisch karakter
van de vroegere verering ontbrak niet, al gold die nu de liberalisering in de kerk zelf
(Hersbach 1994: 29-31). De in 1967 opgerichte Vereniging voor Latijnse Liturgie,
die het behoud en de verspreiding van de Latijnse liturgie tot doel heeft, ging zich
vanaf de tweede helft van de jaren tachtig actiever opstellen. De vereniging heeft
een lijst met plaatsen waar de Latijnse mis gevierd wordt en beijvert zich ervoor dat
gelovigen in het hele land op gezette tijden een Latijnse mis kunnen bijwonen
(Infobulletin 121 14 (22) 751). In het najaar van 2002 werd er in Utrecht voor het
eerst sinds de Reformatie een processie gelopen (121 30 (15) 7). Op het gebied van
de media werd het Katholiek Nieuwsblad opgericht en werden er pogingen onder-
nomen om een Rooms-Katholieke Omroep, als tegenhanger van de KRO, op te
richten (Infobulletin 121 15 (10) 408-410). In 1995 werd een katholiek-confessionele
partij opgericht, waar iedereen lid van kon worden “die als haar leden de geloofs- en
zedenleer van de rooms katholieke kerk erkennen” (121 23 (4) 25-26). In 1997
publiceerde de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura lesbrieven geschiede-
nis en identiteit in het katholiek voortgezet onderwijs. Volgens de voorzitter was
het van belang dat op een katholieke school zo nu en dan eens aan de orde komt wat
katholieken heeft bewogen en nog beweegt bij hun maatschappelijke activiteiten en
culturele uitingen. Het was de bedoeling ook voor andere vakken dergelijke identi-
teits-lesbrieven te maken (121 25 (2) 21-22). Eind jaren negentig nam de Radboud-
stichting het initiatief om katholieke intellectuelen te stimuleren meer als katholie-
ken aan het publieke debat deel te nemen (Derkse z.j.). Dit resulteerde in het sa-
menwerkingsverband Tempora.

Verder waren er een aantal initiatieven om de identiteit van katholieke maat-
schappelijke organisaties duidelijker vorm te geven. Bij deze organisaties heerste het
idee dat hun levensbeschouwelijke identiteit noodzakelijk is voor de sociale cohesie
van de samenleving, die door bezuinigingen en efficiency-denken bedreigd zou zijn
(Infobulletin 121 19 (17) 15; 121 24 (2) 8-9; Hulshof 1991: 41, 42). Wat nu echter
specifiek katholiek is aan deze identiteit is niet geheel duidelijk. De nota Tussen
impasse en impuls van het Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties
zegt dat het geloof oproept tot humanisering van mens en samenleving en dat een
katholieke organisatie mensen op een evenwichtige wijze geborgenheid, uitdaging
en inspiratie dient te bieden (Infobulletin 121 18 (9) 17-20). Ook de KRKS vond het
‘typisch’ voor katholieke organisaties dat ze zich vanuit een ‘specifieke’ omgang met
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de christelijke traditie, die door soortgelijke organisaties ‘herkend’ wordt, inzetten
voor menselijkheid, wat tot uiting komt in betrokkenheid bij de zwaksten in de
samenleving (121 23 (10) 17-18; 121 24 (3) 17-18). De katholieke identiteit werd
verder gezien als een open identiteit, waar ook andere, eventueel niet-katholieke
organisaties zich in moeten kunnen herkennen. Profilering hoefde dus, zoals in het
geval van de Katholieke Bond voor Ouderen, samenwerking niet in de weg te staan
(121 24 (8) 23). Opvallend is verder dat de kerk bij het vormgeven van de katholie-
ke identiteit voor de maatschappelijke organisaties had afgedaan. De katholieke
identiteit van maatschappelijke organisaties is een communicatieve identiteit, die
van onderop wordt vormgegeven door mensen die elkaar herkennen in hun betrok-
kenheid bij de samenleving. Dit uitgangspunt, dat mensen in een organisatie geza-
menlijk het gesprek aangaan over wat de identiteit zou moeten zijn, stond centraal
in de gespreksmethodes van het Centrum van Ethiek aan de K.U. Nijmegen (Katern
121 25 16) en van het Innovatiecentrum Katholiek Onderwijs (121 29 (5) 3-4), die
maatschappelijke organisaties konden gebruiken om hun katholieke identiteit te
bevorderen.

Tenslotte werd de spanning van de katholieke kerk met de samenleving opge-
voerd door een groot aantal organisaties en initiatieven uit ‘het andere gezicht van
de kerk’. Deze organisaties keerden zich weliswaar in het algemeen tegen het bis-
schoppelijk beleid en de binnenkerkelijke reorganisatie die zij begonnen, maar om-
dat zij op basis van hun geloof bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen bekriti-
seerden droegen zij ook bij aan het verhogen van de spanning van de katholieke
kerk zoals die aan het begin van dit onderzoek gedefinieerd is (cf. 2.5.). In dit ‘ande-
re gezicht van de kerk’ kwam een breed scala aan politieke en maatschappelijke
thema’s ter sprake. Er werd vurig gepleit voor mondiale vrede en ontwapening en
tegen kernwapens (b.v. Bazuin 54 (31) 4-5 en 58 (3) 4-6). Verder was er veel aan-
dacht voor een andere omgangsvorm met huwelijk, seksualiteit en ethische kwesties
als abortus (Bazuin 62 (13) 1-2) en euthanasie (Bazuin 56 (24) 2-3 en 69 (16) 1,7).
Het is niet zo dat al deze ontwikkelingen, waar in de kringen van De Bazuin overi-
gens al vrij vroeg over werd geschreven, uitermate positief behandeld werden. Maar
het is wel opvallend dat er in vergelijking met de maatschappelijke en de kerkelijke
discussie geprobeerd werd een genuanceerd beeld te schetsen dat recht doet aan
subjectieve aspecten. Zo werd het huwelijk niet meer als enige samenlevingsvorm
gezien (Bazuin 63 (40) 4-5) en was er positieve aandacht voor andere samenlevings-
vormen. Echtscheiding werd niet categorisch veroordeeld en er kwam aandacht voor
de positieve kanten die een scheiding met zich mee kan brengen (Bazuin 53 (6) 1-3
en 70 (34) 11-12) en voor de moeilijkheden die vooral vrouwen daarna ondervinden.
Ook was er aandacht voor de Noord/Zuid-problematiek en de rol van het westen
daarin: de toenemende kloof tussen arm en rijk (Bazuin 84 (8) 4-5), de uitbuiting
van het zuiden door het noorden en de politiek van het Internationaal Monetair
Fonds (Bazuin 66 (45) 10-11) en van multinationals (Bazuin 67 (38) 1-2, 4) die deze
verhoudingen alleen maar zouden bevestigen. Binnen de kringen van De Bazuin
werd eenduidig partij getrokken voor de bevrijdingsbewegingen in de derde wereld-
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landen en werd de wapenexport van Nederland en de militarisering van de Derde
Wereld aangeklaagd (Bazuin 68 (36) 1, 3).

Naast de binnenkerkelijke discussies kwamen in De Bazuin vooral drie thema’s
naar voren. Ten eerste werd gepleit voor een nieuwe levensstijl door op een andere
manier om te gaan met economie, natuur en milieu. Als alternatief voor de bedrei-
gingen van het kapitalistische economisch systeem (Bazuin 58 (8) 1-2) werd gepleit
voor een ‘economie van het genoeg’ (Bazuin 64 (27) 6-7). Ook werd gewaarschuwd
voor een te grote afhankelijkheid van de techniek, de voortgaande vertechnisering
van de openbare ruimte (Bazuin (84 (2) 12-15) en voor de invloed daarvan op het
samenleven (Bazuin 70 (33) 8-9). Vooral kernenergie werd gezien als een bedreiging
voor de mens, de natuur en de wereldvrede (Bazuin 59 (18) 4-5). In plaats daarvan
werd er gepleit voor een leven in harmonie met de natuur (Bazuin 84 (12) 16-19),
de rechten van dieren (Bazuin 82 (6) 24-25) en een voorzichtige omgang met bio-
technologie (Bazuin 72 (10) 6-8 en 84 (4) 4-5). Ten tweede werd binnen De Bazuin
opgekomen voor de vreemdelingen in de Nederlandse samenleving, zowel voor de
gastarbeiders, die door de overheid beter opgevangen moesten worden (Bazuin 54
(8) 1-2) en beter beschermd moesten worden als hun arbeidscontract afliep (Bazuin
63 (16) 1-2), als voor de vluchtelingen (Bazuin 84 (10) 6-9) en uitgeprocedeerden
(Bazuin 84 (17) 4-5). Vanuit deze betrokkenheid groeide in de loop der jaren een
sterk engagement bij de multiculturele samenleving -bijvoorbeeld met een positief
artikel over interreligieuze huwelijken (Bazuin 84 (13) 14-17)- en bij de interreligi-
euze dialoog -vooral na de aanslagen van 11 september 2001-, met artikelen waarin
de nadruk werd gelegd op de overeenkomsten tussen islam en christendom (Bazuin
84 (21) 10-12) en waarin gepleit werd voor meer begrip (Bazuin 85 (7) 18-21) en
interreligieus contact (Bazuin 85 (16) 24-26). Ten derde was er in De Bazuin veel
aandacht voor de omgang met werk en sociale zekerheid. De waarde van betaald
werk moest niet verabsoluteerd worden; werk moest vooral zinvol zijn voor de per-
soon die het doet (Bazuin 84 (24) 10-14) en de arbeidsverhoudingen moesten men-
selijk zijn (Bazuin 59 (20) 2-3). Vanaf het midden van de jaren tachtig is er een
toenemende aandacht voor het probleem van armoede in Nederland en de groeiende
sociale ongelijkheid (Bazuin 70 (21) 3-4 en 80 (19) 6-9).

7.2.6. lagere spanning op lager niveau
Aan de basis van de kerk werd daarentegen, tegen het beleid van de bisschoppen in,
gestreefd naar een lagere spanning. Daar wil men over het algemeen juist af van het
exclusieve katholieke karakter, brengt men de oecumenische idealen in de praktijk
en geeft men zelf uitdrukking aan het geloof. De grote lijn van deze stroming is
beschreven in hoofdstuk 6 en ook een aantal voorbeelden uit het voorgaande maak-
ten dit al duidelijk. De katholieke ziekenhuizen en het academisch ziekenhuis van
de K.U. Nijmegen gaven aan zelf, op basis van hun eigen geweten en geloof, te
beslissen over de toelaatbaarheid en de toepassing van maatschappelijk en politiek
aanvaarde medische ingrepen als IVF en abortus. De bisschoppelijk gedelegeerden
voor het onderwijs claimden een ruimere interpretatie van wat katholiek onderwijs
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diende te zijn dan door de bisschoppen werd geformuleerd. Beroepsverenigingen
van pastores en geestelijk verzorgers en vernieuwingsbewegingen zoals de Acht Mei
Beweging en de Mariënburgvereniging relativeerden de bevoegdheid van de kerk-
leiding in het werk van pastores en relativeerden de verschillen tussen priesters en
pastoraal werkers en werksters (Laeyendecker 1999: 98-102). De initiatieven om de
katholieke maatschappelijke organisaties een nieuwe identiteit te geven waren eer-
der algemeen-christelijk dan exclusief-katholiek van aard; ze waren vooral maat-
schappelijk georiënteerd en niet per se kerkelijk. Uit de herhaalde verbodsbepalin-
gen en oproepen van de bisschoppen ten aanzien van kwesties rondom oecumenisch
grensverkeer en praktijken van leken in de liturgie valt af te leiden dat de katholie-
ken op lager niveau, in elk geval de pastores, een liberaler houding wensten (cf.
Laeyendecker 1999: 96-98).

De tendens op het grondvlak naar een lagere spanning kan met vele voorbeel-
den aangevuld worden. Een jaar na de invoering van het Nederlandse altaarmissaal
als verplicht liturgisch materiaal bleek uit een steekproef van het KASKI dat slechts
10% van de parochies dit ook inderdaad gebruikte (Infobulletin 121 8 (4) 124-125).
Watling (2001) laat zien hoe lokale katholieke gemeenschappen zelf, tegen de offi-
ciële leer in, een nieuwe inhoud en vorm geven aan wat kerk, geloof en katholiek
christen zijn volgens hen is. Een enquête van de Gay-krant in 2001 toonde aan dat
een meerderheid van de pastores bereid was een relatie van praktiserende homosek-
suelen kerkelijk in te zegenen en dat een overgrote meerderheid vond dat praktise-
rende homo’s in aanmerking moesten kunnen komen voor de sacramenten (121 29
(1) 8). De studentenpastoraten probeerden in hun gesprekskringen de bezoekers
politiek en maatschappelijk bewust te maken van hun rol als christen in de samen-
leving. Ze deden dit in volle oecumenische samenwerking en hadden daardoor vaak
een moeilijke relatie met de achtergrondkerken (Infobulletin 121 4 (15) 335-340 en
9 (17) 386-389). Het (officiële) adviesorgaan KRKS liet in 1984, naar aanleiding
van de onverwachte benoeming van Mgr. Bomers, een brochure uitgaan over de
“procedure, te volgen bij de benoeming van bisschoppen in Nederland”. In het
geval van Haarlem was volgens de KRKS te weinig rekening gehouden met de
eigen culturele aard van de geloofsgemeenschap, wat niet zou niet bijdragen aan een
betere verstandhouding tussen de bisschoppen en de gelovigen. De bisschoppen
dienden volgens de KRKS niet kritiekloos trouw te zijn aan Rome, maar trouw te
zijn aan de evangelische boodschap en aan de gemeenschap die zich durft te engage-
ren (Infobulletin 121 12 (18) 446-447). Het landelijke katholieke jongerenwerk wil
‘jeugdigen, jongeren en jongvolwassenen binnen het kader van de katholieke tradi-
tie en gemeenschap in staat te stellen tot het opdoen en samen delen van geloofser-
varingen, en om te groeien in religieus en sociaal bewustzijn en handelen’ (121 29
(12) 21-22).

Ook kwam er verzet tegen maatregelen vanuit het Vaticaan. In 1990 verscheen
bijvoorbeeld de apostolische constitutie over de katholieke universiteiten. Daarin
werd gezegd dat de katholieke universiteiten meer voor hun identiteit moesten
uitkomen en dat ze het leergezag in kwesties van geloof en ethiek meer moesten
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volgen (Infobulletin 121 18 (16) 3-6). De katholieke universiteiten in Nederland
waren daarentegen juist bezig losser te komen van de kerk en hun katholieke identi-
teit op te geven. Begin jaren negentig beschouwde de KUB zich als ‘open katho-
liek’; een term waaraan weinig invulling werd gegeven, behalve dat dit betekende
dat ook anderen zich bij de universiteit thuis moesten kunnen voelen. Ook werd er
een centrum voor Wetenschap en levensbeschouwing ingesteld dat een stiltecen-
trum ging opzetten dat duidelijk moest maken dat op de universiteit inderdaad
voor iedereen een plek is (Infobulletin 121 19 (20) 25-29). Vanaf 2002 viel de K uit
de naam van de KUB, maar omdat de nieuwe naam aangevuld werd met de kwalifi-
catie ‘geïnspireerd vanuit de katholieke traditie’ wordt de katholieke grondslag van
de universiteit volgens haar bestuurders niet ondermijnd (121 29 (1) 25). In 1992
wilde de K.U. Nijmegen meer aandacht geven aan de katholieke identiteit, zowel in
het personeelsbeleid, het onderwijs en het onderzoek, als in de maatschappelijke
dienstverlening. Er werd nadrukkelijker gezocht naar mensen die het katholieke
aspect van de universiteit als positief ervaren en bereid zijn daar een bijdrage aan te
leveren (121 20 (2) 23). Toch waren er begin 2002 ook daar discussies over de K,
die de universiteit in het buitenland een minder aanzien zou geven en binnenslands
voor verwarring zorgde. Een ander voorbeeld is de belofte van trouw aan de kerk en
haar leer die diakens en priesters sinds 1 maart 1989 bij hun wijding en hoogleraren
in de katholieke theologie bij hun ambtsaanvaarding moeten afleggen: van hen
wordt gevraagd de geloofsbelijdenis op te zeggen en te verklaren dat zij in woord en
daad de eenheid met de kerk zullen bewaren, het geloofsgoed, de leer en de wetten
van de kerk zullen eerbiedigen en aan de bisschoppen en het leergezag gehoorzaam
zullen zijn (Infobulletin 121 17 (6) 3-4). De reactie van de Werkgemeenschap Ka-
tholieke Theologen in Nederland was dat deze instructie de ‘verschillende manieren
waarop de waarheid zich binnen de geloofsgemeenschap aan mensen openbaart’
feitelijk miskent. Ook vond de werkgemeenschap dat er teveel nadruk lag op de
instemming met uitspraken en niet op loyaliteit met de geloofsgemeenschap (Info-
bulletin 121 19 (3) 13; cf. Van den Hoogen 1989; Laeyendecker 1999: 56-60).

7.3. conclusie
Sinds 1970 werd door de bisschoppen en anderen de spanning van de katholieke
kerk met de Nederlandse samenleving vergroot. De kerk en kerkelijke organisaties
raakten ten eerste meer gescheiden van de omgeving. De invloed van het Vaticaan
op de geloofsleer, de praktijk van geloven en op het bestuur van de kerk nam toe en
de bisschoppen vergrootten hun greep op de scholen en de katholieke organisaties.
Verder werd de kerk meer verschillend van de omgeving. Er kwam een grotere
nadruk op de specifieke katholieke identiteit van de kerk en haar geloof. Er kwam
een grotere aandacht voor groepsvorming onder katholieken. En buiten de bis-
schoppen om waren er initiatieven om de katholieke identiteit van maatschappelijke
organisaties te vergroten. Tenslotte nam ook de vijandigheid van de kerk naar de
wereld toe. De bisschoppen protesteerden hevig tegen de liberalisering van de sa-



178

menleving op moreel-ethisch vlak. Maar ook de sociaal-economische ontwikkelin-
gen en de positie van de armen en zwakken in de samenleving hadden hun aan-
dacht. Vanuit een andere insteek werd binnen de kringen van De Bazuin door ka-
tholieken geprotesteerd tegen de bedreiging die bepaalde sociaal-economische en
politieke ontwikkelingen vormden voor het menselijk samenleven.

Toch is de betrokkenheid bij de kerk niet toegenomen, zoals rational choice
theorie voorspelt. Ik denk dat dat komt omdat de spanning op een zodanige manier
is verhoogd, dat de deviantie effectief niet of nauwelijks is toegenomen. Zo zijn veel
initiatieven, bijvoorbeeld de landelijke katholiekendag en het landelijke kaderblad,
niet of slechts halfhartig van de grond gekomen. Er werd wel gepleit voor een dui-
delijkere identiteit van de leraren op katholieke scholen, maar er werd meteen aan
toegevoegd dat ze niet kerkelijk hoefden te zijn. De viering van het Jubeljaar was
vanaf het begin oecumenisch en interreligieus opgezet. Aan de ene kant vergrootten
de bisschoppen hun juridische greep op de scholen, aan de andere kant bevestigden
ze dat de school er is voor de humanisering van de samenleving en niet voor de
religieuze socialisatie. En de katholieke maatschappelijke organisaties formuleerden
hun identiteit zodanig dat betrokkenheid bij de kerk niet nodig was.

Ook de progressieve katholieke organisaties uit de kringen rond De Bazuin
hebben de betrokkenheid bij de kerk ondanks hun deviantie niet kunnen vergroten.
Dit komt denk ik omdat deze organisaties weliswaar deviantie oproepen, maar in de
kern geen deviante organisaties zijn. Ze zetten zich in voor meer keuzevrijheid op
individueel en ethisch vlak, voor een beter begrip tussen godsdiensten, voor een
sterkere aansluiting van de kerk bij de maatschappelijke vragen, enzovoorts. Boven-
dien zien deze organisaties zich niet als katholieke organisaties in strikte zin maar in
een brede, open zin, waardoor de door hun gegenereerde betrokkenheid niet per se
tot uitdrukking komt in de ter beschikking staande data. Tenslotte werden ze van
twee kanten in hun program van ‘vernieuwing van kerk en samenleving’ gefrus-
treerd: aan de ene kant door de leiding van de kerk, die de kerk in een andere zin
wilde vernieuwen en daardoor het uitzicht op een vernieuwing van de kerk in libe-
rale zin sterk hebben verminderd, aan de andere kant door de samenleving die op
den duur een flink aantal van de alternatieven van de beweging heeft gerealiseerd
(grotere gelijkheid van vrouwen, liberalisering van abortus en euthanasie, erkenning
van alternatieve samenlevingsvormen, grotere aandacht voor milieu, de verdeling
van zorgtaken tussen mannen en vrouwen et cetera), waardoor het mobiliserend
karakter ervan verloren is gegaan.

Bovendien is er op lokaal niveau succesvol weerstand geboden tegen het verho-
gen van de spanning door de leiding van de kerk, waardoor veel van de maatregelen
nooit in de praktijk geëffectueerd werden. Daardoor is de spanning lokaal niet of
nauwelijks toegenomen en wordt de organisatie in de beleving van de leden niet of
nauwelijks duurder. Hierdoor zullen zij zich niet of nauwelijks sterker aan de orga-
nisatie gebonden voelen. Ook vanuit de omgeving is de spanning niet of nauwelijks
toegenomen, bijvoorbeeld door een toename van het antipapisme of een beperking
van de godsdienstvrijheid in het openbare leven. Tenslotte beperken de belangen
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van de kerk in de samenleving, bijvoorbeeld bij het onderwijs, en haar lidmaatschap
van de oecumenische Raad van kerken de mogelijkheden om de spanning al te hoog
op te voeren.

Verder is er tot op heden weinig aan de beloningenstructuur veranderd. De kerk
is door de nog steeds heersende post-Vaticaanse theologie niet in staat om nieuwe,
krachtigere religieuze beloningen aan te bieden. Ook zijn er nauwelijks nieuwe
methoden gekomen om het vertrouwen in de kerk, haar beloningen en haar verte-
genwoordigers te vergroten, of zijn de bestaande methoden verder uitgebreid of
verbeterd. De vernieuwde aandacht voor de sacramenten zou daarvoor de basis kun-
nen leggen, maar momenteel is nog niet duidelijk in welke richting deze tendens
zich ontwikkelt. Opvallend is in elk geval wel de grote aandacht die aan de biecht
wordt gegeven, het actieve beleid in de heiligverklaringen van de huidige Paus en
de grotere aandacht voor Mariaverering en het bidden van de rozenkrans (121 30
(17) 9-10). Tegelijkertijd ontbreekt het de kerk nog steeds aan middelen van stigma
en straf, waardoor de betrokkenheid van de katholieken afgedwongen kan worden.
Zo is er in de Nederlandse context nog niet gedreigd met excommunicatie indien
gelovigen niet voldoen aan de zedelijke of religieuze normen die door de kerk ge-
formuleerd zijn. Verder kan de kerk nog altijd nauwelijks beloningen van sociale
aard vergeven. De maatschappelijke organisaties zijn en blijven geseculariseerd en
nieuwe organisaties zijn niet of nauwelijks opgericht. Bovendien worden de katho-
lieken niet, zoals vroeger, verplicht lid te zijn van deze organisaties.

De initiatieven die moesten leiden tot een verhoging van de spanning werden
dus tegengegaan door hun niet-deviante karakter of door interne weerstand. Het
netto-effect was dat de spanning niet of nauwelijks toegenomen is. Dat betekende
dat de kerk niet of nauwelijks meer betrokkenheid van de leden vroeg en niet in
staat was die betrokkenheid exclusief voor de kerk op te eisen. Door het uitblijven
van nieuwe of hoogwaardigere beloningen werd zelfs het tegendeel bereikt: de kerk
werd door de pogingen de spanning te verhogen weliswaar iets duurder, maar per
saldo onaantrekkelijker. Als gevolg zullen de katholieken niet de noodzaak inzien
om meer te participeren en zullen ze dus ook niet participeren.


