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praktiseren van bijgelovige 'heidense' rituelen door katholieken.s In de zeventiende en achttiende eeuw is het negatieve imago voor de Nederlandse situatie echter enigszins verdampt
en hadden de Nederlandse katholieken eigenlijk een laag profiel.6 De 'schuilkerkenmenta-

ontwikkeling nogìang blijven getuigen.7 In de
negentiende eeuw herleeftlen in Nederland de topoi van de 'domme', 'naïeve', 'bijgelovige'

liteit'van Nederlandse katholieken

is van die

en 'heidense rituelen praktiserende' katholiek, in combinatie met een fel antipapisme'8 We-

gens het oplevende Nederlandse katholicisme beschouwden vooral predikanten katholieken als 'hardnekkige bijgelovigen die met voorbedachte rade de leugen blijven huldigen',n
en die zich - de Verlichting ten spüt- daarvan nietwilden ontdoen. De scherpe beeldvorming over en de creatie van een hernieuwd vijandbeeld kregen toen opnieuw gestâlte.- De
mythologiserende beeldvorming groeide zelß uit tot een socio-politiek instrument binnen
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protestantse ideologie." Een brede opkomstvan media als confessioneel gekleurde kranten en tijdschriften maakten tegen het midden van de negentiende eeuw een algemene verbreiding van die ideologische strijd mogelijk. In tijdschriften als De Fakkel,DePrctestqnt,Wes'
pen enNederlandsch Avondblad, spreekbuizen van reactionaire en fanatieke protestanten, zijn
deze inhoudelijke verschuivingen goed te volgen." Is hun inhoud rond 1845 nog relatiefweinig beledigend en vrij introspectief, en besteden zeveel aandacht aan geloofen bijbel, enide

Imago
Tijdens de Reformatie is de basis gelegd voor het negatieve imago dat de rooms-katholieke
kerk in een aantal opzichten aankleeft. Een imago dat weliswaar naar regio of periode aan
wisselingen onderhevig was, maar dat deze kerk nooit meer helemaal is kwijtgeraakt. De
verzwakking en verwording van de katholieke kerk aan het einde van de Middeleeuwen is
door Erasmus, Luther, Calvijn en anderen uitgebreid aan de kaak gesteld en hun kritiek betrof vooral leerstellige kwesties.'Tegelijk werd toen ook een basis gelegd voor kritiek die
zich toespitste op de geloofspraktijk en 'bijgelovigheid' in samenhang met beeld- en object-

verering en -aanbidding. De stereotyperende beeldvorming omvatte vooral thema's als
heiligen-, relieken- en eucharistische verering, bijgeloof heidense rituelen, Mariacultus,
kruisen- en beeldendienst.3 In de ogen van de reformatoren bestond er geen wezenlijk onderscheid tussen de geloofspraktijk en het bijgeloofvan de katholieken, tussen hun religio en
superctitio, een onderscheid dat voor protestanten vân cruciale betekenis was.4 De beelden-

storm van 1566 was de eerste grootschalige en gewelddadige actie tegen dergelijke gebrui-

jaren later ondergaan de bladen een koerswijziging en volgen ze een rigide antipapistisch
stramien. De contemporaine historicus De Bosch Kemper karakteriseerde de conflicten tussen ,Roomsch en Onroomsch' in de eerste helft van de negentiende eeuw als een strijd die

ge

Anton van de Sande, ,Roomse buitenbeenties in een protestantse natie? Tolerantie en antipapisme in Nederland
in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw', in: Marijke Gijswijt-Hoßtra (red.), Een schijn uan verdraagzaam'
heid. Afuíjking en tolerantie in Ned erland vsn de zesll.ende eeuw totheden (Hilversum 1989) 85-ro6'
ó Dit betekent niet, dat er geen initiatieven werden genomen met betrekking tot de eigen spiritualiteit en devotio-

5

naliteit; zie F.J.M. Hoppenbrouwe rs,

Oefeníng

In de periode totLT1S was het publieke religieuze 'debat' tussen katholieken en protestanten gereduceerd tot thema's als ketterijbestrijding en bekering van protestânten en het

Ziebijvoorbeeld de opmerkingen over die mentaliteit doorW.I.F. Nuyens, 'Herinneringen aan de April-beweging
van 1853', in: Onz eWachter z (r878) roz-ro4; A. de Bruin, 'Antipapisme in de negentiende eeuw, een proeve', in: Hans
Opstellenouerpolitiekecultuur(DenHaagr99o)69-87'

8

J.G.Gorris,LesagetenlfoekeídeeersteJazeuand,eemancípatiederkttholieken,zdln.(Amsterdamrg4T-r949)I,82-84.
Gorris stelt dat het bij dit beeld mer name om de 'domheid' van de katholiek gaat; het moet echter worden opgevat
gezien.
als een afgeleide van de katholieke godsdienstpraxis die als een domme en naÏeve houding ofmentaliteitwerd
protestanten
van
door
het
benadrukken
door
van
katholieken
Zie over het versterken van het 'outgroup'-karakter

rooms-katholieke rituele en liturgische'bijzonderheden':

r
z

Met dank aan Hans de Valk voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

742-744.

EuanCameron,TheEuTopeanReformotion(Oxfordr99r)99-rg3;F.Fernandez-ArmestoenD.Wilson,Rformation

g

(Londen r996) 97-rzr.
Zie bijvoorbeeld voor een overzicht van (negentiende-eeuwse) antipapistische topoi C. I(öhle-Hezinger, Euangelisch*otholisch; Unteßuchungen zum konfessionellen Vo¡urteíI und Konflilc im 4. unà. zo. lahrhundert vornehmlích am Beíspíel

3

Wimembergs (Tübingen ry76) g8-t8: de uiterlijke manifesade van het geloof telde daar onder protestanten het
zwaarst; I.A.S. Collin de Plancy, Dimonnaftecrittque du reliques et des images míroculeusa, 3 dln. (Parijs t8zr); de Delftse

predikant Swaving stelde'catalogi' op van specifìek Nederlandse'misstanden': J.G. Swaving,Galeríj vønRoomscheBeelden ofBeeldenàíenst der XIX eeuw (Dordrecht r8z4) en dez., Roomsche Feest- enHeíIígeDagen oJuerbijstering vanhet menschelijk
vestanà (zíjndeeenveruolg op deGaleriju¿n Roornsche Beelden) (Dordrecht r8z5); later ookD. Buddingh, Mirakel-g elooJenmírckelen

h

deNederlanden. Historischlefierkunàíge proeue, naar aanleíding van het

vffie

eeuwJeest

uan hetH. Sacrament van Mfta-

kel (Den Haag 1845). Voor een analyse van de beeldtaal bij katholieken zie Hans Belting, Bild und Kunst. Eine G¿schicht¿

du Bildu vot dem Zeitalter

4

der

Kunsf (München r99o).

W.H.Th.Frijhoff,,'Vraagtekensbijhetvroegmodernekersteningsoffensief',in:G.RooijakkersenT.vanderZee

(red.),

Religí¿uze

uolkcultuur.

De

spcnning

russen de voorguchreven orde en de geleefde

prakhjk (Nijmegen r986) 7r-9g.

De zeventtende-eeuwsercoms-kotholieke spirítualiteit ín de R¿-

7

Righart(red.),D¿zachtekantvandepolitiek

ken en uiterlijkheden.

in volmaaktheid.

publiek (Den Haag rg96).

J.

Weima, Psgchologíevanhetmnpapisme(Hilversum rgó3)

A.Vroon,CarclWíllemPapeqSS-tsTz.EenBrabartspredikantenketkbestuutder(Tilburgrygz)z5g;vgl.ookdeop-

merkingen over Pape en zijn 'Christelijk Hulpbetoon' in: J. van Zuthem, 'Tegen de teloorgangvan de Protestantse natie. Enkele opmerkingen over de relaúe tussen Groen van Prinsterer en de antipapistische stromingen en netwerken
rond het midden van de negentiende eeuw', in: laaùoek voor de guchiedenís uon ha Nederlonds Protestontism¿ no r8oo 6
1r998) 138-r39.
zie over zelf- en vijandbeelden bij protesunten en katholieken: De Bruin (als in noot 7) 73-76.

rc
rr

J.A. Bornewasser,

'M¡hical

aspects

ofDutch anti-catìolicism in the nineteenth century', in: |.4. Bornewasser,

(Amsterdam 1989) 362. Het vijandbeeld speelde tezamen
met de rituelen een belangrijke rol; zie Hans Righart, 'Religie en de perceptie van moderniteit', in: DirkJan Wolffram
(red.), Om het christelljk koraher der n ane. Confæsíonelen en de moderniseing van demaotschappíj (Amsterdam 1994) lo; vgl.
,Verzuiling en mentaliteit. Pleidooi voor een interdisciplinaire benadering', in: Amsterdams Socíologisch
J.A. van Belzen,
Kerkelijk uerleden

ín

een wereldlijke cont¿xt. Hisforische opstellen

Tíjdschriffq (r99r) 48.
tz Zje over de effecten van de oprichting van het N ederlandsch Avondblad: A.J.C. Rüter,
de províncídn t84o-r849, II (Utrecht 1g4g) Lz'25, 30-32.
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tischeaspectenervanonderprotestantentotonbegrip, afwijzingenangstgevoelensleidde.'ó
Tenslorte werd het katholieke imago ook belnvloed door de herhaalde oproepen en acties
vân fanatieke priesters tot bekering van alle niet-katholieken, die zii daarbii simpelweg als

,ketters' aanduidden. Een oproep in 18z6 aan alle niet-katholieken in Nederland om zich te
onderwerpen aan de rooms-katholieke kerk leidde bijvoorbeeld tot verontwaardigde en
emotionele reacties onder protestanten.'7 Deze katholieke bekeringsdrang - het gewraakte
,proselitisme' en de soms extreme missioneringsijver van nieuw geÏntroduceerde religieuze orden verscherpten de controverses en stimuleerden de latent aanwezige angst voor een

dominerende rol van de katholieke kerk, een kerk die door haar mondiale structuur en absolute hiërarchie voortdurend dergelijke gevoelens bleef voeden.
Maar daar waar de katholieken geen (negatief) imago wensten, bestond des te meer behoefte aan een nieuwe identiteit. De opbouwvan een collectieve identiteitwas een belangrijke voorwaarde om zich in het nieuwe koninkrijk en binnen het moderniseringsproces te
kunnen organiseren, positioneren en manifesteren. In dat laatste zat het venijn.

IdentiteirB

Op deze gravure uit circa r58o zijn twee predikanten beztgd,e 'boom der ketterij' die symbool
stâât voor de rooms-katholieke Ì<erk om te hakken. In de boom hangen symbolisch
de katholieke
attributen wââr 'de Reformati e, zich tegen aîzette: aflâat-oorkonden, rozenkransen, monniken
(kap), kardinalen (hoed), hosries, wierook(,vat), wijwarer (wijdingen),
klokken (luiden),

votiefgeschenken. Een paus en een monnik trachten de boom met hulpmiddelen re snrften.
Herkomst. StichtingAtlas van Stolk, Rotterdam.

zich juist op 'uiterlijken naijver' concentreerde, in lijn met de eerder genoemde topoi.,
Deze opvattingen over rooms-katholieken en hun kerk werden niet alleen gevormd door
de discussies over 'bijgeloof in algemen e zin, daarnaast ontstond na r8oo de etnisch
bepaalde mythe van de 'domme' en 'bijgelovige' Brabander.'4 Het negatieve imago
van de Brabander zou tevens beeldbepalend worden voor die van de Nederlandse katholiel< in het algemeen.'5 Deze ongunstige en antipapistisch geladen kwalificatie raake ingeburgerd,
mede

door de groeiende zichtbaarheid van de katholieke devorionalisering, hetgeen door alle cul-

Als gevolg van haar langdurige tweederangs positie in de samenleving vormde de katholieke minderheid aan het begin van de negentiende eeuw nog min of meer een schaduwsamenleving. Haar positie in politiek en bestuurlijk, sociaal en intellectueel opzicht stond op
een tweede plan in verhouding tot het 'protestantse' Nederland." De katholieke historicus
Nuyens schreefhoe hij en andere tijdgenoten ervaren hadden hoe in de periode r83o-r848
'de Gereformeerden recht op den voorrang in alles boven de IGtholieken hadden'"" Om in
die situatie verandering te brengen was hetvoor de katholieken van primair belang om de
versplinterde gemeenschap weer cohesie en een sociaal-culfurele strucntur te geven. Maar
bovenaan stond de breed levende wens om de eigen godsdienst, zo mogelijk met behulp van
een kerkelijke hiërarchie, weer als basaal ordenende structuur en bepalende

16

identiteitsfactor

Zie over de psychologische achtergronden van integrale en fanatieke afwijzingvanuit een socio-centristisch per-

spectief ten opzichte van normafwijkende elementen: Weima (als in noot 8) \2' 17-zo.
paulutiusWillems,UitnoodigingsredeterwedervereenígíngderoncatholijkenmetdeCatholíjkekerh,opdenhoogwaaùigen,
heíIígensauamentsdagbíj degewoneplegttgheídteMolheim aan d¿n RÙn ('s-Hertogenbosch 18z6) 5.

r7
r8

Zie over (moderne) identiteitsconstructies

en 'resistance-identities'

in het bijzonder: Manuel Castells,

The pourer

(Cambridge tggfl; zie ook het identiteits-tlemanummer van de Bíjdragen en Mededelingen betrffinde de Geschiedenis d¿r Nede rlanden to7 Qggz) 6g-77o; zie over 'katholieke identiteit' in het algemeen: Michele Dillon, Catholic
idenaty- Balancing reason, Jaith and power (Cambridge 1999) en met betrekking tot het thema hier: P.l. Margry,Teedete
oJ iàentity

deprocusiecultuw ín tge-eeuwsNede'r'
Qucesties: religieuzerinelen in conjlict. Confontaties tussen katholi¿ken eíprctestdrd¡.eÍtond

r3

I'deBoschKemper,GeschiedenisuonN¿d¿rrandnor83o,5dln,(AmsterdamrgT5-rggz)IV,353.
14 A.W.F.M. van de Sande, 'Beeldvorming over Noord-Brabant en antipapisme in het begin van de negentiende
eeuw', in: P.).4.N. Rietbergen (red.), De periftríe inhetCentum (Nijmegen rgg6)
95-rog.
r5 omdat Limburg aan het begin van de negentiende eeuw formeel en gevoelsmatig (nog) niet tot Nederland

werd
gerekend, focuste de beeldvorming niet op die provincie maar op de enige andere
nagenoeg geheel katholieke provincie, Noord-Brabant.

Iond (Hilversum zooo) 387-39r..
M.A.p.C. poelhekke, Hetre-kort der katholíeken

r9

iÍ

de uetenschcp (Nijmegen rgoo); Raphael Ligtenberg, Nog een 'Te-

kort d¿r katholiek¿n''Een woord nam aanleiding van denlktholíekendagte Amç¿rdam (Leiden rgll); L'l' Rogier' Het uerschijnHet tesel àer cultureleiner¡ebij deNeàerlandsekatholi¿k¿n (Amsterdam r958); Jan Roes, 'Een gemankeerde emancipatie?

kort der katlolieken in de wetenschap sinds het einde van de negentiende eeuw', in: ldentlteít Daî
wetensrhapsmensen (Baarn 198o)

zo

r4r-r74.

Nuyens (als in nootT) roz.

kotholi¿ke

fìr.t
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te laten functioneren." vanuit die gedachte
kon een religieus en maatschappelijk emancipatorisch proces in gang worden gezet.
De keerzijde van dat streven was dat hierdoor het
'protestantse, karakter van de natie in
het geding kwam'" Regelmatig werd de vrees geuit
voor een aantasting van het ,protestantse Nederland' en het gevaar voor desintegratie
van de natie. In de periode rgr5-rg3o toen
Nederland en België tot één staat waren samengevoegd
- zag protestånts Nederland bovendien zijn getalsmatig overwicht in één keer tenietgedaan
.roomse,

en leek een algemene
infìltratie van het protestantse noorden tot de reële mogelijkheden
te behoren. Het leidde tot
voorstellen, zoals datvan de antirevolutionair Groen
van prinsterer, om de dominant-katholieke regio's af te laten scheiden of tot katholieke
'thuislanden, om te vormen.,j De betrokken partijen op nationaar niveau zower de overheid

ars de overige kerkgenootschappen _
bleven hoe dan ook de protestantse identiteitskwestie
omzichtig behandelen wegens de
krachtige verbinding tussen koningshuis, politiek
en bestuur eneizijds en de Nederlandse
Hervormde Kerk anderzijds en de machtsfactor die
daardoor in gezamenlijkheid werd gevormd' willem I en zijn regering hebben er veel aan gedaan
om het protestantse
deel van de

natie in zijn eenheid te behouden en het niet te
bruuskeren.
Binnen de katholieke gemeenschap bestond er in
de eerste decennia van de negentiende
eeuw een ernstig gebrek aan kennis van de eigen
cultuur en de eigen gelooßdoctrines, maar
nog meer aan die van de 'tegenstander'.'q Dat maake
hetvoor katholieken moeilijk om een
systematisch weerwoord op hun protestantse tegenstrevers

te ontwikkelen ofom strijdbare
en effectieve debatten te kunnen voeren. De
katholieke voormannen produceerden immers

voornamelijk apologieën, hetgeen het effectvan hun
boodschap beperkte en ook nog eens

imagobevestigend werkte. Protestantse commentatoren
voelden zich hierdoor bevestigd en
zagen slechts naÏeve katholieke geestelijken
die voor eigen parochie preekten

en schreven en
het eigen kerlwolk,dom' wilden houden.,,
Dat de katholieke gemeenschap zich ondanks het gebrek
aan leiderschap, intellectuele
traditie en beperkte scholing toch kon emanciperen,
is voor een belangrijk deel te verklaren
uit de grootschalige versterking van het religieuze teven
en de opbouw van nieuwe rituele en
devotionele 'repertoires' binnen het Nederland
van de negentiende eeuw. Twee processen
waren daarvoor verantwoordelijk. In de eerste plaats
de door clerus en broederschappen gestuurde intensivering van het religieuze leven
van de katholieke geìovigen, ook wel ,devotionalisering' genaamd.'6 In de tweede plaats en in samenhang
met die religieuze intensive-

ring-

de vormingvan een eigen katholieke identiteit. Hierbij werd tegelijk ingespeeld op de
tot
revitalisering van verschillende religieuze elementen van het prereformatorische
wens
katholicisme. Dit identiteitsstreven werd na 1853 nog verder uitgebreid met stromingen van
katholiek nationalisme en ultramontanisme.'7 Emancipatie, nationalistisch gevoel, vader-

land(-erschap) en de herleving van het vroegere katholicisme werden aldus met elkaar in samenhang gebracht.

Het publieke'katholieke'
Het streven naar een beter imago en het streven naar een sterkere identiteit verkeerden met
elkaar op gespannen voet. Vooral omdat in de ogen van protestants Nederland het imago
juistwerd bepaald door de voor de Nederlandse katholieken relevante identiteitsaspecten.
De revitalisatie, herintroductie en toe-eigening van religieus-culturele kaders uit het verleden stonden daarbij voorop: de gotische bouworde, liturgische rituelen en plechtigheden,

heiligdommen en devotiebroederschappen.'8 Het zouden effectieve instrumenten blijken te
zijnwaarmee de identiteitsbepalende karakeristieken van de (hernieuwde) katholieke gemeenschap naar binnen en naar buiten toe konden worden benadrukt. De publieke en uiterlijke aspecten die hierbij een rol speelden, zullen daarom hierworden behandeld. Hetwaren

in de toenemende polarisering tussen katholieken en protestanten die publieke elementen
die'typisch' als'het katholieke' werden gezien.

t

lezuïetenmythen, broederschsppen en rcomse netwerken

Afgezien van de meer algemene beeldvorming ten aanzien van katholieken, was er in de eerste helft van de negentiende eeuw een vloed aan overdreven en mythische verhalen over de
macht van de paus, het Vaticaan en de kloosterorden en congregaties. Er werd gewezen op
de dreiging van een vanuit Rome gestuurd proces van missionering,

katholisering en incor-

poratie van de (niet*atholieke) wereld. Het betrof in de eerste plaats samenzwerings- en
complottheorieën over katholieke netwerken die in Nederland buitengewoon veel aandacht
hebben gekregen. De paus en'zijn'priesters en paters werden gezien als de organisatoren
achter de vorming van netwerkstructuren rond devoties en broederschappen in Europa. Of

zt

zo werd er ook voortdurend (vanaf tBzT tot omstreeks
r84o) onderhandeld over de tenuitvoerbrenging
van het
concordaatvan 1827, gesloten door de Romeinse
curie en willem I, teneinde weer bisa".-"" ln
nen instellen; zie P' Albers, G¿schieden isvanhetherstel
derhíërarchíeín deNederlanden, I (Nijmeg entgo4)
t46-242, 393-431.
G'I'Schutte,'Nederland:eencalvinistischenatie?',in:BíjdragenenMedeàelíngenbetrfiendedeGuchiedenisderNeder-

t"l"riJ ;il-

zz

lanàen rc7 (r992) 69o-694; Van Zutìem (als
in noot 9) rzg-r5r; Raedts, ,Katholieken op zoek naar
een Nederlandse
identiteit', in: Bijdragen en Meàedelingenbnfiende deCuchíedenis
der Nederland,en rc7 eggz)
7rg_725.
Rondom r848. DepolinekeontwíkkelingvanNederland

r84o-rg58 (B;r.;;,9ã
37; van Zutàem
T.l:l:,t*t-"n,
z4 Ziehiervoornoottg.
z5 E'H' Kossmann, DeLagelo.nàenrygo-tggo.TweeeeuwenNederrandenBergíä, (Amsterdam
19g6) z5z.
z6 zie voor dit proces in EuroÞ-ese contexL J. Sperber, Popular catholícism inI

(ars

nineteenth-cenfirra Getmang (princeton
1984) passim; het bestaan en de fi¡nctie van
dit prãces in Nàerland is verder uirgewerk in tr4lrgry (als
in noot rg)
3833gt; w' van Halen, 'De devotionalisering van de katholieke

gelovigen in oostãli;ke Noord-Brabant, rg3o-r9zo,,

in: I. van Oudheusden en G. Trienekens (red.),

Een pr ont wiJf, een magel

paard en eenzoon op het semina¡íe. Aanzellentot een

íntegale guchiedenis uan oostelljk Noord-Brobont ry70-1914 (Den Bosch 1993) r95-2o9. Vgl. ook Ios Leenders, 'Over
roomse en protestantse heiligen. Een lacune in de verzuilingsliteratuur', in: l.H.C. Blom en J. Talsma, De uenuílíng
uoorbí1. Godsdíenst, stand en notteín delange negenlenàe eeuür (Amsterdam 2 ooo) 46-78.

z7

I.A. Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland', in: Bornewasser (als in
noot rr) z6z-283; over het op 'sy'nthese' gerichte cultureel nationalisme, zie J.Th.M. Bank, Het roemrijk Nederland. Culturcel nattonalísmeínNederland ín denegentrenàe eeuw (DenHaagrygo) 4z-47; over religieus (protestânts) nationaìisrne, zie
Peter van Rooden , Religieuze rcgímes. Over godsdienst en maaßchappij in Nederland, 757o-rggo (Amsterdam 1996) 158-162.
Over de groei van de rol van de paus en Rome voor de Nederlandse katholieken na 1853, zie ].P. de Valk, Roomser dan
pausl Studíes ovet debetekhngentrssen deHeíIigeStoel enhetNederlonds katholicismetSS-t94o (Nijmegen rg98)

de

rz3-r55.

z8 AndersSalomonsson,'somethoughtsontheconceptofrevitalisation',in:EthnologíaScandinauica$98Q34-47;
Willem Fri.ihofl 'Traditie en verleden. Kritische reflecties over het gebruikvan verwijzingen naarvroeger', in:Jaarboek
voor Litwgíe-ondeuoek 7 @ggt)

tz5-46.
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¡¡lk' thrlrbij gesuggereerde conspiraties reëel waren is sterk de vraag; de massale groei
en opllouw v¿' broederschappen en devotienetwerl<en was dat allerminst..s
FIet missieland dat Nederland tot rg53 voor Rome was, werd geconfronteerd
met een
steeds groter aântal reguliere geestelijken dat er zich na
r84o vesrigde en dat in belangrijke
mate een bijdrage aan het devotionaliseringsoffensiefheeft geleverd
en daarmee ook aan de
opbouw in materiële en immateriël e zinvan d,e zielzorgop (boven-)parochiaal
niveau. Door
hun kwantitatieve toename werden geestelijken en hun devotionele
organisaties meer zichtbaar in de samenleving, een ontwikkeling die samenviel met
een internationaal groeiende
clerofobie. De heroprichtingvan de orde van dejezuieten in r8r4,
waarvan nota bene de hoogste vertegenwoordiger
- de 'generaal' - decennialang een Nederlander was (/.p. Roothaan
(1785-r853) was sinds r8z9 algemeen overste),
droeg bij aan verdere speculaties.r" D ejezuïetenmythes die daarvan het gevolg waren, gingen een apart genr
evanutbanlegenàs auontLalettre vormen, waarin veel van het kwaad op aarde aan
de werkzaamheden van de paters werd

toegedicht.r Afgezienvan de optekening in pamfletten en de mondelinge
doorgifte veroor-

zaal<ten deze verhalen op zich nauwelijks visueel-publieke
verstoringen, de groeiende fysie,
ke aanwezigheid van jezuieten en andere (orde-)geestelijken

in Nederland daarentegen wel.:'
Binnen de katholieke structuur in Nederland was het snel groeiend
aantal bedevaart-,
processie- en devotiebroederschappen en congregaties
het meest in het oog lopende.:r Met
name sinds de jaren dertig van de negentiende eeuw raalcte de
relatief amorfe katholieke

z9

Een goed onderzoek naar en voorbeeld van een gestructureerde
inzet van een devotie door dejezuïeten in DuitsI(atholisch e kömmigkeit und, Mod,erne. Di¿ Sozial- und Mentalítätsgßchichte
d.u Herz-Jau-Kultus ín

land is Norbert Busch,

Deutschland,zwischenl{u\aùampJundEtstemWeltktíeg(Gütersloh

LggT)a32-3og.
Vgl'Geoffreycubitt,Thej¿suitMgth.consphacgtheorgandpolítusinnineteenth-centurgFranæ(oxfordrg93)passim;Jo-

3o

hannes Rogalla von Bieberstein, 'Der Mythos von derweltverschwö¡ung.
Freimaurer, Juden und Jesuiten als ,,Menschheitsfeinde"', in: Gerd Kaltenbrunner (red.), Geheimges ellschaff.enund
der Mgthos derwelwerschuörung (FreÌburg rggT)
z46z; A' van de Sande, 'rJkpunt r85o. vrijheid, gelijkheid en
broedertwisren in hetjonge vaderland,, in: c. Augustijn en E.

Honée (red'), veruteemding envenoening. Derclattetussenkatholieken
en protesta.nten inNed.etio,nà. 15so-2ooo (Nijmegen rggg)
rrz; Paul Begheyn, 'Positieve en negatieve beeldvorming omtrent jezuieten
de
in Nederlandí, in, p.p.w.M. Dirkse e.a.,
lauieten ínNed.erland (utrecht r99r) r9-zg; Paul Beghey n e.a., Gidsvoor d,e guchiedenísvan de]uuieten
ín Nederland tg5o-z ooo
(Nijmegen zooz); zie verder de vele pamfletten die
in die jaren in Nederland over dit thema werden urtgegeven: w.p.c.
Knuttel, catalogus van depamfietten-venamelingberustendeindeKoninklijkeBibliotheek,
g dln. (Den Haag rggg-rgzo) vII, pas-

sim'Hetthemaisalvanouderdatum;vgl.depredikantS.vanEmdre,Historischberigtuan

allegu:indtheden(...) (utrecht
die voor katholiek Nederland reeds een tweedeling in
')esuitsgezinden en Jansenisten, maakte. ook aan de
NederlandsejezuÏetengeneraal pater Roothaan (hij overleed enkele
weken na de Aprilbeweging) werden nog pamfletten gewijd, bijvoorbeeld De ro oð,ehaan,koningkraaiendeinNed¿rland (Amsterdam

178Ð

3r
hun

3z

ß,

rg5l).

Eenvoorbeeldvaneenpamfletuitvele: Dechole¡a-morbusd,oord.elezuietennaaiE
d.oel in dexa eeuw aangewend (Amsterdam tg54).

zie over dekwantìtatieve verhouding tussen reguliere

ders (als in noot

ropaourrgrbragtentotbereikingvan

en seculiere geestelijken toenterrijd in Nederland: Leen-

z 6) 6¿-66.
Broederschappen vormden sinds de late middeleeuwen een
van de belangrijke pijlers van het devotionele leven
binnen de rooms-katholieke kerk; zie voor opgaven van verschillende
typen broederschappen: Franz Beringer, Die
Ablässe, ihr wuen und. Gebtauch, rr: Kirchlichevereínigungen
von Gläubigen (paderborn, vele drukken) passim;
].p. Migne,
Díûtonnafie du conféríu et corporatrons d'arß et métiers (Paris
1854) passim; ].p. Mign e, Diúronnaire àogmatrque, ascétíque
et
praltque du indulgencu, da cor¡Êdria et associatrons catholiquæ (Paris
r85z) passim. Specifìek voor Nederland, zieI.J.M.
Pluym, De broeders chappen. tJíteenzelllng van øllu watbij de opúchtrng
eener kerkelijkebroed,erschap, aanneming d.et leden,butuur
enz'uootoogengehoudenmoetwotden(Roermondrgrr);L.J.RogierenN.deRooy,

33

Invríjheidherborcn Katholi¿kNed¿rland

t853'tg5 j (Den Haag rg53) 246-247; l.A.F. Kronenbur g, Maria's
Heerlíjkheídin Nederland, 9 dln. (Amsterdam rgo4rgr4, r93r) IX, 55-57; F. Dröes en S. Verschuuren, I(otho líekNederland
en deVeilichhng.Eenwerkboek, z dln. (Tilburg r9g7)
I, roo-rrz; II, 4o-45.

77-

gemeenschap hiermee in toenemende mate georganiseerd, zowel lokaal met individuele
broederschappen als (supralnationaal met landelijke broederschapverbanden en nationale
heiligdommen. De tegenstellingen en conflicten tussen reguliere en seculiere clerus in Nederland speelden hierbij ook een rol. Beide groepen wensten een actieve rol in het pastoraat
en vanuit hun eigen specifieke strategieën werden zodoende onderscheiden devotionalise-

ringsactiviteiten ontplooid. Door de regulieren vânuit hun supranationale positie van bovenaf en door de seculieren met vooral lokale initiatieven. Juist bij de katholieke basis, de lagere en middengroepen, was er een goede voedingsbodem voor de pastoraal-devotionele

initiatieven. Binnen het postrevolutionaire Nederland, waar de gildenstrucruren van hetAncienRégimewaren verdwenen, boden de nieuwe religieuze broederschappen een goed corporatistisch alternatief als drager voor de moderne katholieke ideologie.* Tegen die achtergrond werd buiten de katholieke wereld de rasse toename van het aantal broederschappen
extra kritisch gevolgd.3s Zowaren er de oude en nieuwe transnationale broederschappen, zoals van O.L. Vrouw, Allerheiligst Hart van Maria, H. Hart van Chrislus, H. Rozenkrans, Goede Dood, H. Geest, Fr. Xaverius, H. Barbara, Kevelaer, Zeven Smarten, Scapulier, Carmel, H.
Sacrament, H. Naam van Jezus enzovoort, die gezamenlijk in Europa honderdduizenden zo
niet miljoenen leden telden. Daarnaast waren er in alle mogelijke varianten lokale en regionale broederschappen, die door een pastoor of diens vicaris werden bestierd. Met name de

berichten over de creatie van uitzonderlijk grote door religieuze orden gestuurde supranationale âertsbroederschappen met ogenschijnlijk alomvattende machtsmiddelen brachten
in Nederland schrikreacties teweeg.;o Men was vooral huiverig voor verdere uitbreidingen
van het openbare liturgische repertoire aaîgezien het lidmaatschap van dergelijke broederschâppen vaak gekoppeld was aan het verdienen van aflaten en het deelnemen aan processies.37 Deze

veronderstelling speelde nog sterker in Nederland omdat daar de broederschap-

pen in de zeventiende en achttiende eeuw altijd al relatiefbelangrijke dragers van devotionele

activiteiten als processies en bedevaarten waren geweest.3s Na 1853 konden religieuze broederschappen autonoom en vrij eenvoudig door de nieuwe bisschoppen in het leven worden
geroepen. Recent geïnterpreteerde gegevens over aantallen broederschappen, vereringen en
hun uitstraling hebben inzichtelijk gemaakt hoe sterk reeds in de jaren dertig de devotiona-

lisering van katholiek Nederland om zich heen had gegrepen.3e Het is duidelijk dat al vanaf

34

Dit pâtroon vertoonde parallellen elders in Europa; vgl. Louis Châtellier,TheEuropeoJthedevout,Thecatholicr{or-

manon and theJormalton of a new societg (Cambridge 1987) z4t-252.

35

Rüter (als in noot rz) II, z3: in 1843 werd de koning op de hoogte gesteld van buitengewone godsdienstoefeningen die vanwege een broederschap te Utrecht hadden plaatsgevonden.
Bijvoorbeeld de broederschap van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijsund met in de negentiende eeuw al meer
dan een miljoen leden in de wereld, waaronder 5o.ooo priesters en meer dan duizend vorstelijke personen; zij telde

36

\{II, 387.
zij is, zijnkon enzijn moes (Amsterdam 1833; re druk

rond rgoo zo'n r65.ooo leden in Nederland; zie Kronenburg (als in noot 33)

37

û.O. Jossetl, D¿ Roomsch-Kotholijke kerk in oud
en ze verbeterde herduk) rz7-r28.

38

Ned erland. Gelijk

MarcWingens,Ouerdegens.Debedevaaftenvank¿tholí¿k¿N¿d¿rlandersíndezeventtendeenachlttendeeeuw(Nijmegen

7994.

39

Zie in samenvattende zin over de betekenis van de devotionalisering: Margry (als in noot r8) 38339t. Zie voor

de vele broederschappen |.P. de Valk, Romeínse bucheíàen voor de guchiedenís d¿r Rooms-Kotholiekekerk in Nederland t83zr9r4, II (Den Haag 1996) 263-z8z: zie met name de index van de Udienze-reeks in het Vaticaan; vgl. Dröes en Ver-

schuuren (als in noot 33) I, roo-rrz; II, 4o-45 en

De Kotholieke Encgdopaedie,

XV (Amsterdam rg37) kol. +zs'+16.
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het begin van de negentiende eeuw een groot deel van de Nederlandse katholieken door middel van religieus-devotionele verenigingen georganiseerd is geraakt.n"

Men ervoer de dreiging van een alomvattend katholiek proselitisme nog sterker toen ook
de katholieke kinderen apart werden gemobiliseerd en georganiseerd. In :.843 werd daartoe

het missiegenootschap van de H. Kindsheid opgericht met als doel het redden van alle 'heidenkinderen' in de wereld. Katholieke kinderen moesten zich een missiebermrstzijn eigen

maken en worden aangezet tot gebed en het doen van 'offertjes'. Vanaf 1848 werd de H.
Kindsheid vanuit de seminaries Warmond en Voorhout in de parochies van het bisdom
Haarlem geïntroduceerd en kreeg het genootschap de beschikking over een eigen tijdschrift.o' Binnen enkele jaren telde de Kindsheid door geheel Nederland tienduizenden le-

Pamflet uit:.852 waarin de
missionaire activiteiten van de
redemptoristen âân de kaak
worden gesteld. De tekening
verbeeldt het gebruik van de
plantingvan grote
kruisbeelden (missiekruisen)
tijdens de massale
volksmissies. Herkomst:
Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag.
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den. Aangezien de organisatie kon worden ingezetzowel voor wat later de Derde Wereld is
gaan heten als voor 'heidenen' en ketters in eigen land, was dit een nieuwe verontrustende

factor.

ging
hetlandlangzaam in een wereldomvattend rooms vangnetverstriktwas
geraakt. De komst van bisschoppen - 'dienaars van de Antichrist' - werd bijgevolg met nog
grotere vrees tegemoet gezien. Volgens ].4. AlberdingkThijm konden buitenstaanders - hij
Van dergelijke initiatieven, alsmede de commentaren erop in de protestantse bladen,

de suggestie uit dat

bedoelde buitenlanders

- zich in 1853 geen enkele voorstelling maken van de angstgevoelens
die protestanten over het katholieke gevaar koesterden.4'Toen op 4 maart 1853 in de oorkonde waarin het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie was opgesteld, geschreven stond

dathetprotestantisme 'ketters'was en een 'dwaalleer', zou dat de laatste reserves ten aanzien
van de kwalijke motieven van paus Pius IX wegnemen.4r De regering zou volgens sommigen
hebben geprobeerd publicatie van de pauselijke teksten te voorkomen, wegens 'de eer der naG¡nn. Ii.qîri¿srrn.

4o

Een complete kwantitatieve onderbouwing voor mijn stelling kan hier niet worden gegeven. In de eerste plaats
omdat er voor de eerste helft van de negentiende eeuw nog te weinig lokaal onderzoek is verricht en ten tweede omdat in die periode toch al weinig kwantitatieve data zijn vastgelegd in archieven; verder was het in deze context niet

mogelijk, alle losse lokale gegevens hier bijeen te brengen. Toch wil ik enige indicaties geven van cijfers die vooral betrekking hebben op de tweede helft van de negentiende eeuw, maar die toch een beeld kunnen geven van het devotionaliseringsproces. Er bestonden gedurende de negentiende eeuw meer dan 5o Nederlandse bedevaartgezelschappen naar Kevelaer; in r8z6 waren dat er 3o, bestaânde uit zo'n 13.ooo deelnemers; medio 1885 waren er rr3.ooo leden
en zo'n 3o.ooo deelnemers. In totaal zijn er honderden verschillende bedevaartbroederschappen en processiebedevaarten in Nederland geweest, die aan het einde van de negentiende eeuw tussen tussen de 15o.ooo de 2oo.ooo vaste

of,tijdelijke katholieke leden ofdeelnemers telden; zie Margry (als in noot r8) rr6-rr7. Een dorpje als bijvoorbeeld Laren telde aan het begin van de negentiende eeuw zr8 leden van de St. Jânsbroederschap; zie P.J. Margry, 'De ontwikkeling van de Sint |ansverering en de kwestie van de continuïteit van de Sint )ansprocessie te Laren', in; TussenVecht en
Eem n (ry94) roo-ror. Naast de bedevaartbroederschappen waren er nog vele andere devotionele broederschappen
en lekencongregaties (zie ook de vorige noot). Zo telde de in r8o3 in Rotterdam opgerichte mannencongregatie me-

dio r885 ruim

to.ooo leden;

lijk 97.ooo leden.

de aartsbroederschap van de Heilige Familie kende toen 3r8 aftlelingen met gezamenDe bevestiging van het toen reeds behaalde succes yan het devotionaliseringsproces is door de ka-

tholieken zelfopgetekend in de monumentale uitgave N¿¿rlandia Cotholicd oJHct Kath0líeke Ned.erland..Ter herínnering aan
het gouden ptíeslefeesf vdflZ.D. PausLeo XIil (Utrecht r888); daarin staan vele broederschappen en congregaties (maar
lang niet compleet) en vele nieuwe vestigingen van huizen van reguliere orden en congregaties vermeld.
MagazíjnvoorRoomsch-Cotholljken.TerverbreidinguanNuttigel(undíghedengQS4lz5T.Hetrooms-katholiekejongensweeshuis te Tilburg gafde Annal¿n u¿n het GenootJchap d.er HeiligeKindschheíd, tothet doopen en vríjkoopet van de onge-

7852.

tie' en het gevaârvan rustverstoring. Hetwas tevergeefs. Daarentegen had men wel enig succes bij de wens tot aanpassing van de eedformule die nieuwe bisschoppen in Nederland
moesten afleggen: Rome was bereid de oproep tot bestrijding van ketters te schrappen.+
De devotionalisering van katholiek Nederland was het begin van het ontstaan van een

(in-

ter-)nationaal 'nehtrerk' bestaande uit devotiebroederschappen en -verenigingen, die zowel
lokaal als bovenlokaal een sterkere band realiseerden tussen de individuele katholieke gelovigen en hun kerkgenootschap. Dit was op uiteenlopende wijzen zichtbaar in de samenleving.+s ¡. stimulering tot deelname in dergelijke verbanden geschiedde via Iokale pastorale
initiatieven, algemene devotionaliseringsinstrumenten als jubileevieringen en volksmissies
en de grootschalige introductie van devoties door religieuze orden en congregaties als de
franciscanen, kapucijnen en redemptoristen.o6 De broederschappen waren bij uitstek de

4r

loovigelanderen in Sína en ín andere aJgodisch¿ lønd¿n

4z
43

uit.

MichelvanderPlas,VoderThijn.Biografieuaneenkoopman-schríjver(Amsterdamrgg5)2o6.

Zied,einstellingsoorkondevan4maart1853,in:Albers(alsinnootzr)II,Bijlagen,4o-45.

44
45

S.D. van Veen, De bisschoppelijkehiërorchíeínNederlond (Baarn rgro) 36-37.

RogierenDeRooy(alsinnoot93)24-z5z;vgLookB.Voets,Beu,aarhetfoeuertrouwdepand.Hetverhaalvanhetbis'
domHaarlem (Hilversum rg8r) 45-47;YanHalen (als in noot z6) rgr-2o4.
46 Over de voÌksmissies, zie Jan Roes, 'Van grote klok tot volksmissie. Volksmissies en katholieke bewegingen in
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fitt'tlcturerende kracht die in de tweede helftvan
de negentiende eeuw voorafging
aan de verzu'iling in strike zin, met haar poritieke
en maatschapperijke organisatie
met
eigen
bonden,
verenigingen, scholen enzovoort.

Hoewel al tegen het einde van de achttiende eeuw de eerste gotiserende invloeden hun intrede in de katholieke kerkbouw hadden gedaan, was het pas rond het midden van de negentiende eeuw dat de neogotiek breed ingang vond.t' Symbolisch voor die doorbraak stond
het ontwerp voor de kloosterkerk van de redemptoristen aan de Keizersgracht, die medio
r85o door de architectTheo Molkenboer was ontworpen. Het feit dat dit grote kerkgebouw

z. H*katholiekebouwen
Een directe en blijvende vorm
van katholisering kreeg door grootschalige
bouwactiviteiten
materieel gestalte. De restitutie sinds
1796 van voormalige katholieke
kerken aan de katho_
lieken was bij lange na nietvoldoende
geieesr om in de behoefte aan
kerkgebouwen
te voorzien'oz De herstructurering en
instirutionalisêring van de katholieke
kerk
in
Nederland
en
een snelle bevolkingsgroei onder
katholieken hadden uiteenropende
bouwactiviteiten in de
publieke ruimte tot gevorg: kerken,
kerktorens, kapeilen, kroosters, gestichten,
scholen,
pastorieën en begraafplaatsen.
Aanvankelijk geschiedde dat voorn".."t¡t
in
de
overheidsbepaalde pseudo-crassicistische
ofw"terrå"t"rtijr, die voor kerken van
a¡e gezindten gerij_
kelijk werd toegepast. Echter, vanafde jaren
veertig van de negentiende eeuw veroverde
de
gotiek - nu als neostijl opnieuw
Europ a. Dezebouwstijl drong
in de eerste helft van de ne_
gentiende eeuw ook Nederland
binnen. Aanvankelijk was de neogotiek
een niet-confessionele' algemene bouwordewaarin
ookprotestantse kerken en zelß hetpaleis
van koningwillem II waren gebouwd' Rond het
midden van de negentiende eeuw iad
tret
zich echter in
Nederland als een doctrinair kathoriek-gotisch
stijrconcept uitonrwikkerd.æ
De Franse liberaar-kathorieke
schrijver Montarembert had reeds in
rg39 het berangvan de
natuurlijke verbindingen tussen het
kathoricisme en de gotiek u.nr¿rutt.
Hij en anderen
zochten nieuwe inspiratie door terug
te grijpen op de Middeleeuwen,
die als de bloeiperiode
van de kathorieke kerk werden gezien.
voor dergelijke romantische opvatringen
stond ka_
tholiekNederland open, aangezienhetvoor
zijn eigen grorieperiode alleen maar
kon
terugzien naar de Middeleeuwen' Bovendien
was het tot die tijd toe nooit in staar
geweest om een
katholieke contra-iconografìe nieuw
reven in te brazen.+ç De gotiek
werd spoedig geclaimd
door de katholieken' omdat deze architectuur
het gedachtegoed van het zich hersteilende
katholicisme goed kon uitdragen.
Het was een bouwstijl die als bewijsvoering
moest func_
tioneren voor'de oudheid en onverganketijkheid
des gerooß,, ,oars de ratere bisschop
G.p.
wilmer het reeds in rg39 bij de inwijding
u"n a. neogorische Goirrekerk in T'burg
formu,
leerde'5" Niet alleen door nieuwbouw
*"ã. ook door noodzakelijk restauraties en renovaties
van middeleeuwse kerken kreeg
de gotiek zijn status van uniek
confessioneer
erfgoed.s,
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Sinds de zestiende eeuw had men
bijvoorbeeld ook geen eigen beerdtaal
meer onnpikkerd ars antwoord op protestántse andpapistische prenten;
zie voor voo¡beeld en ãeboJen
sat,,e anno 160o (utrecht rggr); petra
en Paul Dirkse, Duivels en d,emonen.
van Boheemen
De duivel in ae¡leautan¿se.Ai¿dcultuur (Utrecht
rg g+) l+-g6.
Vanlaarhoven

5o

intnrltt

(alsinnoot4g)

ot'"'

33.
van Leeuwen' De maakbaarheid vo,n

het uerled.en.

p.l.H.

cugpers ars rcstaurattearchitecr, 1E5o-191g

(zwore

in'zuiver' gotische stijl ten

behoeve van een van de meest missionair-aggressieve congrega-

- de redemptoristen - en dan ook nog in het centrum van Amsterdam, toch de hoofclstad van het land, werd neergezet, vergrootte de betekenis ervan.sj
Tegelijkertijd stimuleerde Alberdingk Thijm de invoering van dit geTdealiseerde middeleeuwse bouwen met een publicitair offensief en trachtte hij in den lande aannemelijk te maken dat architecruur (laat staan de neogotiek) überhaupt niet aan protestanten zou zijn beties van de katholieke kerk

ì:

steed, aangezien voor hun diensten de meest eenvoudige ruimten al zouden voldoen.sa De
neogotiek werd uiteindelijk in Nederland de katholieke bouwstijl par ucellence, waarin alle
gewenste symbolische en socio-culturele representaties op triomfalistische wijze konden

worden samengebracht en uitgedragen. De katholieke beeldtaal kwam in haar materiële verschijningsvorm het krachtigst tot uiting in toegepaste vormen als architectuur, beeldhouwkunst, drukkunst en vrije kunsten.
Het genoemd e iaatal r85o is verder ook van symbolische betekenis omdat er toen tege-

Iijk een omslag in de protestantse kerkbouw plaatsvond. Door de katholieke toe-eigening
keerden de protestantse opdrachtgevers zich in enkele jaren geheel afvan de 'besmet' geraakte neogotiek en kozen zij voor de bouwstijl van de eigen glorietijd: de Hollandse Renaissance uit de periode van de Opstand en de Gouden Eeuw.55
Door deze ontwikkeling groeide er niet alleen verzet tegen nieuwe (neogotische) katholieke kerken, ook de bouw van kloostercomplexen riep weerstand op.s6In de jaren veertig van
de negentiende eeuw kwam deze 'bezoedeling'van het'protestantse landschap' opnieuw
aan de orde in relatie tot de zogenaamde kloosterkwestie: hetverbod van

Willem I aan kloos-

tergemeenschappen om nieuwe leden aân te nemen. Nadat Willem II dit verbod in r84o had
opgeheven, ontstond onrust over het grote aantal kloosterstichtingen sindsdien.sz Enerzijds

werd daarbij de ongebreidelde toelating van kloosterlingen aan de kaak gesteld, anderzijds

5z De oudste vorm die ik heb gevonden is die van de Amsterdamse schuilkerk op het begijnhof, waar de uoorg"u.l
ìn 1793 in gotiserende trant werd verbouwd; zieÞ.1. Margry, Amsterdam enhetmfiakel van het Heilig Sdcrdment (Amsterdam r988) 49.
H.P.R. Rosenberg, De rgde-eeuwsekerkelijke bourukunst in Ned¿rland (Den Haag rgTz) zg-3t.
Van der Plas (als in noot 4z) r57 en passim.

53
54
55

Rosenberg (als in noot 53) 64; zie voor die omslag in de provincie Noord-Brabant: Van Laarhoven (als in noot
48) 34-35; Th.H. von der Dunk, 'Hoe katholiek is de neogotiek? De Hervormden en de herwaardering van het middeleeuwse verleden rond het midden van de negentiende eeuw', in: Tijdschr{f uoor Geschiedenis ro5 (r992)
578-584. In
de gevallen waarvoor protestantse ketken nogwel gebruikwerd gemaakvan gotische stijlkenmerken hield men vast
aan de vormen uit de periode van voor dat die door Molkenboer en Cuypers werden dooronn¡¡ikkeld.
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Ookveertigjaarna1853werdnoggerefereerdaandenogsteedsbestaandeweerzintegende'hoogetorens,van

katholieke kerken, die het bewijs zouden zijnvoor de publieke uitdagendheidvan de katholieken; zie A. van Kerkhoff
Na veetng jarcn. Eenterugblik op het herstel dø bisschopp elijkehüërarchíe en zíjne gevolgen inNed,erland (Vlaardingen r893) rro.
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A').M'Alkemad,e,VrouwenXIX.GuchiedenísvannegentienrcIigíeuzecongregotiesr8oo-r850('s-Hertogenbosch1966)

246'z48ivgl.75'ro4

over de politieke besluiworming inzake de kloosters in de eerste helftvan de negentiende eeuw;
zie over de kloosterkwestie ook Raedts (als in noot z z) 7t7-7rg.
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gafmen blijkvan zijn aßchuwvan de nieuwe kloosrergebouwen
die als katho.lieke landmarlc
het'protestantse' landschap aantastten.
Hoezeer het idee van een ideologisch geladen,
ondermijnende en provocerende bouwstijl
zich alÌengs in de samenleving had genesteld,
kwam later pregnant naar voren bij de architecruurprijsvraag die was uitgeschreven voor het
nieuwe nationale monument ter herdenking van het vijftigjarig bestaan van het koninkrijk. De
betrokken commissie kwam in rg63
met het voorstel om een keuze te maken uit twee
ontwerpen: één in traditioneel neoclassicistische stijl en één neogotisch ontwerp van de
hand van de katholieke architect pierre cuypers' Door de nationale discussie werden toen
de begrippen ,neogotisch, en ,katholiek,

voorgoed in het collectieve geheugen met elkaar
verbonden. Alleen al bij de gedachte aan een
mogelijke indringing van 'het kathorieke' in het nationare
monumenr;n, srerker nog, in de
nationale identiteit, die nog steeds 'protestant' zou
zijn,ontstond grote beroering. Liberale
en protestantse facties wisten vewolgens met
succes het 'kathorierce ontwerp, te brokkeren.ss
Hetwas de eerste nationale testcase in de strijd van
voor- en tegenstanders met betrekking tot

neogotiek, een bouworde die toen reeds, zowel in
vorm als naar de geest, als ,waarlijk
rooms-katholiek'werd betiterd.'c De bouwstijr droeg

de martelaren van eigen bodem, deels gestorven in de
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strijd tegen de 'kefters' in de zestien-

de eeuw, moesten een eigen spiritueel en devotioneel élan aan het herlevende Nederlandse
katholicisme geven.6'Aldus werden onder anderen Adalbert, Willibrord, Bonifatius, Lidwina van Schiedam en de Martelaren van Gorcum als de eigen missionaire kampioenen naar

voren geschoven en de gelovigen ten voorbeeld gesteld'

3.

Depubliel<eriwelen

Niet alleen wensten katholieken zichin materiële zin in de publieke ruimte te presenteren,
juist in immateriële, lirurgische vorm konden z4 zích als 'katholiek' presenteren en was het
mogelijk religieuze cohesie en communítas te creëren door middel van de publieke uitoefening
en manifestatievan religieuze rituelen en lirurgische gebruiken.6t Daartoe beschikte de roomskatholieke kerk immers over een breed repertoire aan plechtigheden. Door het opvoeren van
het ritueel ofdoor de publieke presentie ervan, konden ze naast de liturgische en devotionele
functies ook binnen een politiek en maatschappelijk offensiefworden ingezet: een georgani-

daarmee bij aan zower het (negatieve)
imago als de identiteit van de katholieken.
In hetverlengde van kerken en kloosters stond ook
de introductie van nieuwe heiligdommen op het katholieke program' Het sinds de
Reformade 'ontheiligde,Noord-Nederlandse
landschap diende voor de gewenste revitalisering
van oude devoties te beschiklcen over nieuwe nationaal-sacrale markeringspunten in het landschap.
De sluimerende sacraliteit van de
vroegere heilige plaatsen moest worden ,hervonden,
en tot leven gewek. op historisch_de_
votioneel bepaalde en strategische locaties werden
derhalve vanafhet midden van de negentiende eeuw heilige plaatsen opgericht en uitgebouwd.6"
Daarbij werden nier zozeer steunpunten in het overwegend katholieke zuiden gezocht
maar bal<ens in de katholieke diaspora
in het'protestantse' land boven de grote rivieren, waar
de noodzaaktotversterkingvan de
katholieke cohesie van groter belangwerd geacht.6'De
middeleeuwse ,nationale, heiligen en

seerde vorm van massareligiositeit als protestbeweging.6o In het Nederland van de eerste helft
van de negentiende eeuwwas datin toenemende mate het geval. Een processie was als publiek

58

derlandse overheid een repressief beleid uit. Het meest in het oog springend daarbij was het
verzet tegen en de conflicten over straatprocessies en groepsbedevaarten en andere kleine ker-

Bijna twintig iaar later zou opnieuw een nadonale prijsvraag
worden uitgeschreven, dit keer voor de bouw van

;:ï::ä,:::"11T]iïï_?n::"wwerdendoorarchiiecten"vanuitv;ñil;;;;;.äË;;ffi;::
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burgelijke
culnur (Den Haag zooo) t7o-r76,
59 NopMaâs,Delíterafueuereld.vancarervosmaer.Eendocumentaire(DenHaagrggg)rog-'o.
6o zieP'J' Margry, 'De creatie van heilige ruimten in negentiende-eeuws

I'c' okkema e'a' (red'),

Neàeiland, het Martelveìd te Brielle', in:

Heidenen, Papen, Liberttjnen enFí1nei. Arakelen
over dekerkgeschiedenis uan het zuíd.westelijk
gedeelte
van Zuid.-Holland uan de uoorchristelíj.kettjdtot
heden 1Delft i994) z5r_267; vgl. H. van
,De
der

Velden,
beoefening der geschiedenis onde¡ de Nederlandsche katholieken. ve¡eden
en tioekomst', in: /.A. Loeff, e.a. (red.), HetkatholiekNedetIondtS4-4ri'Terblijd'eheúnnetíngaanheteersteeeuwfeestonzernationaleonffiankelíjkheíd,I(Nijmegen

1ry4-))r7t-rg3.
61 Het was vanuit het bisdom :'aarlem dat deze vernieuwing van de
vroomheid in de ."di t.lft u"n de negentiende eeuw actiefwerd bevorderd; zie Rogier en
De Rooy (als ii noot 33) zz8-235. Voor de functionele
inzetvan culten in een bredere maatschappelijk-politieke context,
ziein het algemeen Corfrìea for6 ,politische¡ ,,Heiligenlelt,,
im r9' und zo' Jahrhundert', in: Zeíts chriftfirvolkskundeTr (tg75)
zoz-zzo; verdervoor Nederland: R.aedts (als in
noot
22) 773'725' De stimulering van de cultus van
de Martelaren van Gorcum zou later in de negentìende
eeuw ook vanu¡t Rome plaatsvinden: De Valk (al s innootzT)
t57_t72.

t

groepsritueel een geschik instrument bij de versterking van de katholieke cohesie. In de negentiende eeuw heeft de processie aldus een specifieke invloed kunnen uitoefenen op het proces van collectieve identiteitsvorming en -veranderingvan de religieuze gemeenschappen, zo'
wel op nationaal als op lokaal niveau. De plechtigheden dienden als symbool voor de eenheid
van de lokale gemeenschap. De processie fungeerde daarbij alsparsprototovoor de onderlinge
verbondenheid van de Nederlandse katholieken. Volgens vele priesters stond de processie
simpelweg symbool voor de mobilisatie van de milites Chrísri, met als doel het land als in een
kruistochtop'de ketterij'te heroveren.6t Voor niet-katholiekenwaren dergelijke militante processies het bewijs datNederlandvan dergelijke katholieke manifestaties verschoond diende te
blijven. Om de spanningen buiten te sluiten die eruitzouden kunnenvoorwloeien, zette de Ne-

kelijke processies bij begrafenissen, kerkwijdingen en inhalingen.
De processiekwestie is in essentie terug te voeren op hetverbod op de publieke katholieke
eredienst dar gedurende de Reformatie in de Nederlandse Republiek is ingevoerd.66 De

6: Die specifìeke spiritualiteit werd altijd al als een bijzondere trekvan het Hollandse Zendingsgebied gevoeld; zie
L.I. Rogier, Geschí ed,enisvan hst kdtholícisme in Noord-Nederlond in de t6d,e en d.e qde eeuru, II (Amsterdam r946) 7ó9; Bank
(als in noot z7) 36-g7i vgl, P. Raedts, 'De christelijke middeleeuwen als m1the. Ontstáan en gebruik van een constructie uit de negentiende eeuw', in: Tijdschrif uoor Theologíe go ( r99o) 146-158.
63 Zie uitgebreider over dit onderwerp: Margry (als in noot r8) passim.
64 M.N. Eberø, 'Die Organisierung von Massenreligiosifät im rg. Iahrhundert; soziologische Aspeke zur Frömmigkeitsforschung', in:Jahrbuchf.irVolkskunde z (tglù SZ.
65 Dit is een topos dat al uit de tijd van de Contrareformatie stamt en is ontwikkeld door onder andere de jezuTet
(ReJakob de Gretser i nziinDeCatholica¿ Ecclesioe Sacris Processionibus et Supplicotionibus, opgenomen in zijn Op¿r¿ Onnio
gensburg q 34-17 4t) V, pars prior, 5-77.

66

Vgl.PetervanRooden,'History,theNation,andReligion.TheTransFormatjonsoftheDutchReligiousPast',in:Pe-

rervan derVeer en Hartrnut Lehmann (red.), Nation and Religion. Perspectivu onÊuropeand Æi4 (Newtersey 1999) 96-ru.
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grondwet van 1814 van het nieuwe koninkrijk
bood mede met het oog op de aansluiting met
België weer de mogelijkheid processies en bedevaarten
te houden. De groeiende wens onder
katholieken om hun publieke rituelen als een 'natuurrecht'
ook in de praktijk re brengen,

botste echter met de polirieke cultuur van het gecentraliseerde
koninkrijk van willem I,
waarin de publieke ruimte en het publieke leven als
'neutraal, - wat vaak gelijk stond aan
protestants - terrein werden beschouwd en waâr
godsdienst niet zichtbaar mocht zijn.
De processionele inhaling van drulair-bisschop
van wijkerslooth in het Zuid-Hollandse

quenties en de juridische status van het concordaat van r8z7 met de Heilige Stoel. De anonieme auteur trachtte de onrust onder protestanten over de mogelijke consequenties van
zo'n verdrag weg te nemen en haalde onder meer genoemde terughoudendheid aan:
De protestanten vreezen, dat de uitoefening van uwe godsdienst, door processiën en andere

plegrigheden op de openbare straten zal vermeerderd worden en zeggen: dat dit hun hinderlijk zal z\n. -Datzt¡ weten, dat de catholijk geene aânstoot aan anderen mag geven, zijne
godsdienst niet onvoorzigtig aan de beschimping mag blootstellen en zich behoort te wachten in een landje als het onze, uiterlijke praalve¡tooning op de strâten te bezigen. Hij zoude
hierdoor eerder zijnen God beleedigen, dan Hem vereeren. - ook zoude zoodanige handelwijze in de gegevene omstandigheden stoornis aan de publieke rust kunnen geven...6e

plaatsje Montfoort in 1834 ontlokte burgemeester
van Dam in een brief aan de gouverneur
van de provincie de vorgende uitspraken. In de eerste
praars sterde

hij vast dat

door deeze toonelen [inharingen en processies] de spanning
tusschen de reden de¡ R.K.
kerk en die der andere gezindheden [is] vermeerderd,
sterk is de haat en tweedragt hierdoo¡
tusschen hen opgewek en aangeÌ<weekt...
Door de publieke manifestatie van de katìorieke rituelen
was vorgens hem slechts
de nietigste beuzeling noodig om de met moeite
gesmoorde en onderdrukte gevoelens van

afkeer tusschen de R. Katholijken en de leden der
andere gesindheden, door deze als het
ware uit tarting de eerstgenoemde opgewekt, in
dadelijkhed.n .r, op.nri;ke verstoring der
rust en o¡de te doen uitbarsten.6z

Dit laatste citaat is een mooie illustratie van de spanning
ten aanzien van publieke rituelen.
Het is een van de vele observaties die door bestuurders
over de hier behandetde controversiële thema's werden opgetekend. ook de rapporten
van de provinciegouverneurs uit de jaren veertig maken melding van conflicten en de groeiende
polarisatie. voortdurend gaven zij
waarschuwingen aan de koning af om beducht te zijn
voor de 'verwijdering tusschen de twee
hooftlafdeelingen der Christenen'.68
Sinds de wettelijk gerijksteiling van de godsdiensten
in 1796 en nadar in de grondwetren
van t8t'4 en r8r5 de publieke manifestatie van het geloof
niet langer was verboden, groeide
onder katholieken de overtuiging dat een goede
opbouw u"n d. .ìgen identiteit niet zonder
openluchtprocessies zou kunnen plaatsvinden. Dit
idee leeftle zowel het in het dominant katholieke zuiden als in de katholieke regio's boven
de grote rivieren (bijvoorbeeld l(ennemerland, 't Gooi of Twente). Het was voor katholieken
evident dat processies in de publieke

ruimte een gerechtigd, gelooßeigen ritueel waren.
Datwas weliswaar misschien formeel zo
geregeld, de praktijk bleek anders. In protestantse
kringen bleefde gedachte aan hetwijelijk
houden van processies en bedevaarten in Nederland
eigenlijk onbestaanbaa r. Maarniet alIeen zii, ook veel katholieken voelden nog steeds
een vanuit de periode van de Repubriek gegroeide en geihternaliseerde terughoudendheid.
Deze habirus komt duidelijk naar voren in
een katholiek pamflet uit r84r naar aanleiding
van de langdurige
discussies over de conse-

67 Utrecht, Het Uûechts Archief,_ provinciaal Bestuur rgt3_r9zo, rnv. nr.
57gg, d.d. t9 iuli rg34, nr. r.
68 Rüter (aìs in noot rz) rz-33; dit geschiedde na".
u"n de verschijning

begin rg43 van her N¿derlondsch
miliant-protestantse signatuu¡. van""nÌ"-idiíg
katholieke zijde bestond er de bevestiging door de deken
van
zoeterwoude' die meende dat de maatschappelijk-kerkelijke
structuur sinds r853 voldoende sterkwas om katholieke feestdagen voortaan weer ostenlatiefte kunnen
vie."n; ,i" Ri;ks"..hiefin Haãrlem, ¡rchiefBisdom Haarlem,
inv.
m, 322.7-2, brieven van r9 en zo december rg54
Auondblod met een

Mede door deze houding was vân een breed gebruik van dit verworven recht dan ook geen
sprake. Die voorzichtigheid werd nog versterkt omdat de overheid grote onduidelijkheid had
gecreëerd over welke wetsbepalingen met betrekking tot processies, begrafenissen en andere plechtigheden van toepassing waren en de katholieken dientengevolge niet goed wisten
waar ze aan toe waren.

Het voortdurende overheidsingrijpen in de katholieke religieuze cultuur wekte dan ook
veel onbegrip op, onbegrip dat veranderde in boosheid toen koning en overheid besloten
nieuwe wettelijke bepalingen in te voeren teneinde het herstelde recht verder uit te hollen.

Ditlangzame proces zou uiteindelijk in 1848 in een grondwettelijk processieverbod resulteren en daarmee werd voor een van de meest essentiële elementen van de uiterliik katholieke
cultuur de bestaande vrijheid teruggedraaid.

4.

Altributen, l<leding en symbolen

Behalve gebouwen, klokgelui en rituelen vormden sommige katholieke objecten eveneens
een omstreden categorie bij plaatsing ofpresentatie in de publieke ruimte. In de eerste plaats

gold dat het Latijnse kruis, het symbool van de katholieken bij uitstek, dat herinnerde aan de
kruisdood, de opstanding van en de verlossing door Christus. Ituisen kregen als herkennings- en markeringssymbool in de negentiende eeuw opnieuw een prominente plaats op
kerken en tegen huizen. Zewaren bovendien omstreden omdat ze een sacraliserende werking op hun omgeving zouden kunnen hebben en tegen het kwaad en de duivel zouden beschermen.zo In tegenstelling tot een aantâl protestantse kerken in andere confessioneel gemengde landen, had de Nederlandse Hervormde Kerk het gebruik en het plaatsen van
dergelijke kruisen reeds lang verworpen. Deze houding bleefbestaan omdat het kruis door
de Nederlandse katholieken ook als een pars pro toto werd beschouwd voor de universele

kerk

en als een overwinningsteken (op ketterijen).

Niet alleen huizen en kerken, ook de vele katholieke begraafplaatsen die met name in het
¡weede kwart van de negentiende eeuw werden aangelegd, moesten van kruisen worden

voorzien. Ieder individueel grafkreeg een kruis ten teken dat er een katholiek lag begraven;

69
7o

Hetconcordaot,Eenwoordaanmijnemede-catholijkentergeruststellíngd¿rprot¿stanteninNederland(DokkumtS4t)t7.
A. Dupront, Du Sacrd. Croisad¿s etpÞlerínagæ.Imagualangagu(Patjs

1987) 5zo.
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de begraafpìaats als gehee.l werd
voorzien van een zeer groot kruis
ofeen complete calvarieberg'n Met name grote kruisen
stuitten op bezwaren. De gevoeligheid
voor kruisen werd in
het tweede kwart van de negentiende
..o* rrog u..rterkt door een aantaì aandachttrekkende

kruismirar<eren die in Èuropa zouden
hebben plaatsvonden. De door
Rome erkende ver_
schijning van een groot verlicht
kruis dat in 18z6 op vijftig meter boven
de kerk van het dorp
Migné nabij Poitiers was gezien,kreeg
ook in Nederland veel aandacht.
Het was koren op de
protestantse molen omdat
katholieken het als een goddelijke
vingerwijzing interpreteerden
in de richting van 'ketterse' missiegebiede
n, zoarshet ,protestantse, Nederrand. z.

5.

D

evotioneel drukwerk

Bij de verbreiding en beleving van
katholieke cultussen en devoties speelde
drukwerk een
rol.z'In de eerste herft van de negentiende
eeuw na¡rrde verspreiding van
beeldmateriaal in de vorm van kleinere
en grotere devotieprentjes en in
de vorm van muurprenten en rithografieën van heiligen
en heiligdom..n .*r- ,oe.
Het drukwerk was in de
eerste plaats bestemd voor gebruik
binnen de eigen groep van katholieken.
Maar door de
keuze van speciale religieuze
steeds grotere

onderwerpen ofdevoties konden grotere
aantallen katholieken
in hun privé-domein worden beinvloeiofgedirigeerd
in de richting van bepaalde culrussen
ofspecifìeke (nieuwe) opvattingen,
zoals bljvoorbeeld hetookondJk"tholi.ken
omstreden
ultramon,"nis me. zo betekende de
afkondþng door Rome van het dogma
van
Maria
onbe_
vleke ontvangenis in 1854 en de instelling*van
het universele feest vai het u. Hart
in rg56
een internadonaar brede propaganda

voor ãe devotie en de broederschap
van o.L. Vrouwvan
het Heilig Hart' maar creëerde het
onder katholieken ook een sterk ,urtramonþans,
commítment jegens de paus.ro
Naast het bestaande iconografische
repertoire kwamen na rg5o ook
nieuwe symboren in
zwang. Behalve het teken van het
kruis raakten de pauserijke syrnboren
in zwang,zoars de
sleutels van st. petrus, de tiara
van de paus en de st.-pieterskerk
met het prein.ð sinds het
midden van de negentiende ..uw
d..ã ook in het drukwerk een door de
neogotiek beih_
vloedde vormgeving haar intrede.
De betekenis van de confessionere
gedrukte

media, als boeken, pamfletten, vlugschriften,
tijdschriften, kranten, affiches, ,nnon..r,
prenten en prentjes in de negentiende
eeuwvoor
de katholieke identìteitsvorming
en voor de beeldvorming ona.rprot.rären
was
veer groter dan totnu toe
werd aangenomen. In ditverband
hebben vlugschriften, affiches,
annonces

en prenten een specifieke rol
vervuld omdat ze veelvuldig

in de publieke ruimte werden ver-
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spreid, getoond en opgehangen. Omdat veel van dit vaak vluchtige materiaal verloren is gegaan en door het geheel eigen karakter ervan, is er voor dit aspectweinig aandacht geweest.T6

6

.

Het lratholieke kloklui d,en

Protestanten keerden zich niet alleen tegen de visuele bezoedeling van de publieke ruimte,
ze protesteerden ook tegen de vervuiling van het geluidsmilieu. Het kerkelijke klokluiden
was al ten tijde van de Republiek omstreden. Bovendien werd in 1798 bepaald dat kerktorens

en -klokken voortaan eigendom van de burgerlijke gemeenten zouden zijn en alleen nog
voor het aangeven van de tijd en bij begrafenissen mochten worden gebruikt.z Met de bouw
van nieuwe kerken en kloosters konden de katholieken ook weer eigen klokken installeren,
maar de specifìek-rituelewijzewaarop zij de klokken gebruikten, werd als een ongewenste
inbreuk op de publieke ruimte ervaren. Een aantasting die des te beklemmender werd bevonden omdat men zich er niet of moeilijk aan kon onttrekken.zs Dit leidde weer tot discussies over de vraag hoe en waar nieuwe kerken mochten worden gebouwd: namelijk niet bij
een bestaande protestantse kerk. In datgeval zouden immers behalve de klokken

ook'room-

se' geluiden van gebed en gezang de hervormde diensten kunnen storen.
De problematiek spitste zich met name toe op het religieuze luiden en kleppen dat losstaat

van de aankondiging van de mis zoals het'angeluskleppen', een driemaaldaagse oproep tot
gebed., HetAngelus werd aan het begin van de negentiende eeuw opnieuw krachtig gepropageerd als een effectief'dagelijks tegenvertoog' gericht op ketterse krachten in de samenleving.
Niet alleen het specifìeke klokluiden zelfwas een bron van irritatie, ook de daarmee gepaard
gaande gebruiken. Elke katholiek op straat ofwaar dan ook aanwezig die het Angelus hoorde,

moest knielen en zich aan gebed overgeven. Hiermee kon het kleppen automatisch een ander
en

ookzichtbaarritueel in de openbare ruimte bewerkstelligen. Oferin de praktijkop dezewijde vraag. Niettemin werd het in protestantse tijdschriften als

zeveelzalzrjngeknield is echter

een abjecte onnvikkeling aangeduid. Het klokluiden had in de eerste helftvan de negentiende

eeuwveel langdurige en bovendien juridisch ingewikkelde conflicten totgevolg.s"

Omdat ook andere kerkgenootschappen graag hun klokken wilden luiden, groeide het
besefdat het beter zou zijn het gebruik geheel vrij te geven. Dit uitgangspunt werd uiteindelijk in 1853 in de Wet op de kerkgenootschappen geregeld. Ardkel acht stond het luiden in
verband met kerkelijke plechtigheden in principe toe, met dien verstande dat het in gemeenten met kerkgebouwen van meer dan één kerkgenootschap in het belang van de open-
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Protestantse voorstelling van
een processie. Prent

opgenomen in de caalogus
van katholieke 'aberraties' van
de Delftse dominee Swaving
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aan bij de persistente verhaalrepertoires en ideeën over de vermeende kwalijke motieven en
duistere gedragingen van het Vaticaan, de jezuïeten ofvan katholieken in het algemeen' De

snel roenemende publieke zichtbaarheid van de Nederlandse katholieken leidde tot een
groeiend onbehagen bij het protestantse deel van de natie. Dit vertaalde zich naar een roep
tot hernieuwde wetgeving om processies en andere liturgische gebruiken en de vorming van
,geheime genootschappen' te verhinderen en om bovendien nog meer terughoudendheid te
betrachten ten aanzien van een herstel van de formele rooms-katholieke kerkorganisatie. De
dreiging daawan op zichzelf al, maar vooral de telkens terugkerende problemen en discussies hierover, leidden uiteindelijk tot de opname van het processieverbod in de grondwet van
1848. Terwijl enerzijds die grondwetsherziening een herstel van de katholieke hiërarchie
mogelijk maakre, werden hiermee tegelijk de mogelijkheden om zich publiekelijk te manifesteren ingeperkt. '1848'was tegelijk ook een van de directe oorzaken van het tumult en de

besruurlijke en polirieke conflicten van r853. Het leidde in datjaar tot achtereenvolgens het
herstel van de bisschoppelijke organisatie, de Aprilbeweging, de kerkelijke gelegenheidswetgeving en de katholieke petitiebeweging. De (groot-)protestantse Aprilbewegingwas, af-

bare orde en rust zou kunnen worden verboden.s' Op een enl<el lokaal incident
na, was hierklokluiden als conflictbron bezworen.

mee sindsdien het

De effecten

Het imago en de identiteit van de Nederlandse katìolieken hebben voortdurend
in een delicate relatie tot elkaar gestaan. Bepalend daarbij waren de gevoeligheden
onder niet-katholieken over de publieke manifestatie van het'rooms-katholieke', een kwestie die al
vervoor rg53
speelde. Vrijwel alle elementen van publieke lcatholiciteit werden in de
negentiende eeuw
door (reactionaire) protestanten aangegrepen om het negatief geladen katholieke imago
-van 'bigotte dwepers' tot'conspiratieve prelaten'- te versterken. Tegelijkertijd was een substantieel deel van die elementen bepalend bij de door katholieken gezochtemaatschappelijke emancipatie en bij de vorming van een coherente identiteit. Niet alleen de identiteit,
ook
de opbouw van een katholieke infrastructuur en organisatie had baat bij
het letterlijk

open-

baar gestalte geven van de eigen godsdienst: het bouwen van heiligdommen
en kerken, de re-

alisatie van pastoraal-devotionele netwerlcen en het tonen van liturgische plechtigheden.
welke effecten hadden deze publieke en semi-publieke katholieke manifestaties en
structuren op politiek en bestuurlijk Nederland en wat is de relatie met de gebeurtenissen
van 1853?
De prille emancipatie van de katholieken ging gepaard met een veel grotere
organisatorische en devotionele dynamiek dan historici tot nu toe hebben aangenomen.
Deze dynamiek
en kracht kwamen vooral voort uit en tot uiting in de opbouw van een ,netwerk,
van broederschappen en congregaties. Voor niet-katholieken sloot deze ontwikkeling
echter precies

8r

L'Dorhout,zond.o,gswetenwetopdeKerkgenootschappen(Zwolle:{l7Ð8+-Ss.Dezesituatiebleefonveranderdbe-

stâan tot de wet openbare Manifestaties uit 1988 de regeling versoepelde
en het luiden zonder meer in het algemeen

toestond.

gezetineen bredere context en een langer tijdsperspectief, rLietzozeer een reactie op het succesvolle slreven tot wederoprichting van bisdommen in Nederland, als wel een spontane en
emotionele beweging, die door een reeds lang bestaande structurele indoctrinatie en via verdraaide beelden van katholieken en hun kerk opgezweept, tot uitbarsting is gekomen door
het onverwachte en eigenzinnige handelen van de Heilige Stoel.s' Een groot deel van protestants Nederland verkeerde op dat moment nog in de overfuiging te leven in een 'waarlijk'
protestantse samenleving.s3 De plotselinge verschuiving in het bestaande wereldbeeld was
een regelrechte schok en de betrokken protestanten meenden handelend te moeten optreden omdat de overheid in hun ogen in gebreke was gebleven. Zij wensten niet passief te blijven ten aanzienvan de mogelijke doemscenario's als gevolg van een formele institutionalisering en incorporatie in de hiërarchie en het appa taatvaî de rooms-katholieke wereldkerk.
Het publieke liturgische ritueel - in het bijzonder de processie - fungeerde daarbij als symbool en was tegelijk metafoor voor de optrekkende katholieke gemeenschap die zich had
Voorgenomen, althans zo stelde z4 zich dat voor, om via een toe-eigening van de openbare
ruimte en een rekatholisering van het land de 'Reformatie' terug te draaien.
Veel sterker dan historici hebben aangenomen zijn in een maâtschappelijke en vooral ook
psychosociale context hettoegemeten imago en de aangemeten idenriteitvan de katholieken
én de verondersteld bedreigde protestantse identiteit bepalende factoren geweest voor de

8z

Vgl. ook de (katholieke) observatie van Nuyens die als oorzaak voor de Aprilbeweging zag de 'hartstochtelijke
opgewondenheid' onder protesrânten omdat 'het gevoelde dat [hen] thans voor goed het Oud-Gereformeerd karak'
ter van den Nederlandschen staat was ontnomen', Nuyens (als in noot 7) rzo'
D¿ inVan de Sande (als in noot 5) 85, ro3; Van Rooden (als in noot zZ) z 7-3zivgl., onder andere, pamfletten als
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Aprilbeweging. De in de voorafgaande decennia gevormde verbeeldingen en mentale predisposities maaken de wegvrij voor de ongecontroleerde en emotionele gebeurtenissen, de
politieke ad-hocbeslissingen en het zwalkende overheidsbeleid.
De nieuw benoemde bisschoppen onderkenden deze gevoeligheden en spanningen en
daarom besloten zij, in een zelfopgelegde terughoudendheid, teneinde de protestanten niet
(verder) te ergeren, geen uiterlijke feestelijkheden aan hun benoemingen en installaties
te
verbinden. ook adviseerden zij organisatoren van bedevaarten zo min mogelijk uiterlijk vertoon tentoon te spreiden.so Desondanks vonden kort na april 1853 al weer de eerste openbare en provocatieve processies plaats. Hoewel de Haagse politiek dergelijke manifestaties aÊ
wees, stond justitieminister Donker Curtius vooralsnog machteloos, aangezien het

grondwenelijke processieverbod niet in strafuervolgin gvoorzag. Deze situatie maakte hem
tot de geestelijke vader van de nieuwe Wet op de kerkgenootschappen die als reactie op het
herstel van de hiërarchie en de Aprilbeweging in de lacune moest voorzien. Deze wet werd
vervolgens in een uiterst korte tijdspanne - in mei-juni tot ontwerp uitgewerkf en op r juli
1853 aan de Tweede Kamer aangeboden.ss De inhoud van de korte wet, mede uitgehold

door

debatten van onder meer Groen van Prinsterer die zijn eigen kerk van overheidsbemoeienis
wilde vrijwaren, was ogenschijnlijk weinig spectaculair.s6 De wetsartikelen zes en negen
vormden in de context van het tijdsgewricht echter een effecrief instrument om de proces-

sieproblematiek en - sterker - alle publieke katholiek-lirurgische manifestaties concreet terug te dringen.8z Door hetverbod op het dragen van kerkelijke kleding kreeg de overheid een

controle-instrument niet alleen over processies, maar ook over alle andere religieuze plechtigheden waarbij kerkelijke kledij werd gedragen.ss Bij overtreding maakte bovendien arrikel
negen strafvervolging voortaan mogelijk. Deze bepaling vormde tegelijk een doorbreking
van de directe en veelal subjectieve betrokkenheid van de bestuurlijke macht in de vooraÊ
gaande halve eeuw' De beoordeling van de rechtmatigheid van publieke kerkelijke riruelen
kwam nu bij de rechterlijke macht te liggen. Tenslotte regelde artikel achtvan de wer nog een
ander gevoelig punt: het klokluiden. Dit werd niet verboden , maar, zoals gezegd,juist aan
alle gezindten toegestaan.
Gezien de 'magere' inhoud is de Wet op de kerkgenootschappen door politici, juristen en
historici vaak'or,zinnig', 'onlogisch' en 'onnodig'genoemd.so Hetwas zelß in rg53 voor de
Tweede-Kamerleden en de Commissie van Rapporteurs over het wetsvoorstel onduidelijk

wat de werkelijke redenen waren geweest die tot opstelling hadden geleid.o" De symbolische
functie en het belang van deze ad-hocwet - in het bijzonder wegens hetprakttsche zesde artikel - konden toen echter nog niet op hun betekenis worden geschat. Vormde de wet in de
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86 Boogman(alsinnootz3) t37.
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88 Dorhout (als in noot 8r) 82.
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pøisementvan de regering-Van Hall jegens protestânts Nederland,

belangrijker was dat zijvoor de langere termijn gemoedsrust bood aan protestânts Nederland, dat zich door een steeds nadrukkelijker zichtbaarheid van de katholieken en hun cultuur in de samenlevingwilde beschermen tegen een ultramontanistische 'overval' en een verdere ondermijning van zijn'nationale' waarden.e'

Dat de mogelijke implicaties van de grondwetsherziening van 1848 niet duidelijker in de
samenleving naar voren zijn gebracht en de mogelijkheid van een herstel van de katholieke
organisatie theoretisch leek te zijn, mag op het conto van de Haagse bestuurders worden geschreven. Hetherstel van de hiërarchie was een door de grondwetvan 1848 gelegitimeerd besluit, maar heeft door gebrekkige communicatie met betrekking tot het specifìeke Nederlandse missiegebied tot overbodige problemen geleid. Een en ander heeft echter wel de
gepolariseerde religieuze situatie en de nieuwe maatschappelijke tweespalt scherper duidelijk gemaakt. De effecten daarvan hebben de beeldvorming onder niet-katholieken nietweggenomen en het katholieke imago nog verder beschadigd.
Hetwetsvoorstel was koren op de molen van de katholieken. Onder fel protest stârtten zü in
juni 1853 een door de katholieke nieuwsbladen ondersteunde petitiebeweging tegen verdere
beknoning van de publieke eredienst.s' In het kielzog daarvan ondernamen ook de zojuist benoemde bisschoppen een poging om verder onheil te keren. Bisschop Van Vree van Haarlem
stuurde zijn confraters een notitie waarin hij de nieuwe wet een 'losbarstend onweer' noemde.e3
Gezamenlijk stuurden de bisschoppen een petitie aan de Tweede Kamerwaarin zij de volksver-

tegenwoordigers opriepen het wetsvoorstel te verwerpen. De wet zou ongrondwettig zijn omdatzij deformele kerlwrijheid, en in het bijzonder de openbare godsdienstoefeningen, verder
aan banden legde.Ø Het schrijven baâtte niet: op 25 augustus, tenvijl de 'eigen' minister voor
R.K. Eeredienststrategisch het landwas uitgestuurd (naarRome), werd dewetmeteen door de
antirevolutionairen bepaalde Kamermeerderheid aangenomen.es
Om de nu ontstâne katholieke boosheid weer tot bedaren te brengen, heeft Justitie in de
eerste twee jaar na de uitvaardiging van de wet geen justitiële vervolgingen op overtredingen
ingezet. Het Rijk bleefvooralsnog voorzichtig en keek wel uit geagiteerde katholieken direct
met een ingrijpen van de marechaussee te confronteren. Onderrussen probeerde minister

A.J. Bronkhorst, Rondomr853. D einuoeríngàerRooms-Katholiekehíërarchie.DeApril-beweging (DenHaag195¡) 88-gS;
Boogman (als in noot z3) r37; Aalders (als in noot 85) r74, rzl-72z' Karakteristiek voor die omzichtigheid is ook de

9r

aanwljzingvan de oftìcële standplaatsen van de bisschoppen. Hun paleizen mochten niet'prijken' in de bisdom- of
provinciehoofdplaatsen, maar slechts in plaatsjes als Haaren, Sassenheim, Hoeven en Roermond.
Deze actie werd weer becommentarieerd van protestantse zijde: 'Waarom zijn de Roomsch-Ultramontaansche
bladen zoo verbinerd tegen de wet tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen?', in: De

g:

in:

De Protestont 12

(r854) 188-192.

scheidenekerkgenootschappen (Staatsblad No.

pen', in: G.J. schutte en

d

pr¿te5tdnt 12 (r854) r6r-169; 'Hebben de katholieken iets van de kerkgenootschappen te vreezen?',

266; Voets (als in noot 45) 46.
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stalen van ons wetsapparaat': Rogier en De Rooy (als in noot
33)

Rijt<sarchiefin Limburg, BisdomarchiefRoermond r84o-r94o, inv. nr. r39, brieven van Zwijsen en Van Vree aan
Paredis, d.d. 4 juli r853.
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Idem,inv.nr.139,concepr-petitie,julirS53;zieverderhet'r853'-dossierinRijksarchiefinNoord-Holland,Bis-

domarchiefHaarlem r853-rg65, ínv. nr, 7ot # t-45; zij besloten het stuk niet aan de koning te richten omdat het dan
in zijn archief zou verdwijnen en niet in de openbaarheid zou komen: |.W.M. Peijnenburg, Joonnes Zwíjsen, bisschop
t7g4-t877 (Tilburg 1996) 146-142.
95 Rogier en De Rooy (als in noot 33) 116; Schokking (als in noot 85) z9o, 2g2; zie vool de moderne wettekst Dorhout (als in noot 81) 79-87.
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Donker Curtius de invloed van de bisschoppen op een onderhandse wijze aan te wenden om
zo overtredingen van de wet te kunnen voorkomen. Maar na hun diconjirure bij de totstandkoming van de Wet op de kerkgenootschappen, yond hij bij hen weinig gehoor. Wegens de
vele overtredingen kon echter een daadkrachtig optreden niet al te lang uitblijven. Zijn terughoudendheid had ondertussen een mediaoffensief uitgelokt van de conservatief-protestantse 'Fakkel-partij', waarin de Haagse politiek haar verantwoordelijkheid en de katholieken hun onverantwoordelijkheid onder de neus werden gewreven. 96 Om de heersende twijfel
over de precieze strekking en reikwijdte van de wet (op welke rituelen had die precies betrekking?) weg te nemen, kwam Donker Curtius tenslotte in 1855 met uitgewerkte politionele instructies. Nadat in het tumultueuze Noord-Brabant processies in 1855 en 1856 repressief waren aangepakt, herwon Den Haag langzaam zijn greep op de situatie, loste de
problematiek als vanzelf op en verdween de processiekwestie (tijdelijk) van de Haagse pol itieke agenda.
De ingezette justitiele vervolgingen zorgden voor een juridisering van de processiekwestie. De Hoge Raad speelde daarin een belangrijke rol en wist de problemen rond de publieke
rituelen deels te neutraliseren en uit het politieke discours te halen. De Raad gaf met zijn
arresten nieuwe kaders aan waarbinnen katholieken zich voortaan in het openbaar, maar
vooral binnen 'besloten ruimten' - (kerk-)gebouwen, parochietuinen en processieparkenmochten manifesteren.
Uiteindelijk hebben de problem en rond hetimago en de identiteitvan katholieken en protestanten, en mede als gevolg daarvan de gebeurtenissen van 1853, de collectieve identiteit
en de cohesie van katholieken, maar ook die van protestanten, versterkt. WeI zijn daardoor
de tegenstellingen tussen katholieken en protestanten in de samenleving verder toegenomen. De confrontaties tussen beide groeperingen hebben bijgedragen aan een toename van
het onderlinge wantrouwen en een verdere polarisering van katholiek en protestant en daarmee ook aan de instandhouding of versterking van reeds bestaande stereotyperingen. 1853
en de jaren ervoor en erna vormden een belangrijke etappe in het proces van confessionele
segmentering van de Nederlandse samenleving, in het proces van pre- ofprotoverzuiling dat
aan de basis lag van de verzuiling in strikte zin van de late negentiende eeuw.
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Zie bijvoorbeeid het tijdschrift De Fakkel6 (8 augustus 1853), nrs. 28, 33 en 39; 7 (1854) nrs. 2 en 40.

