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Een van de klemmende vragen, die Dawson ons voorhoudt in „Het
oordeel der volken" luidt: waarom schijnt het Christendom machteloos te staan tegenover de krachten, die Europa uiteenrukken?
„Tussen de ideologische conflicten, die de moderne wereld verdelen, liggen de oude theologische conflicten die gedurende de
jongste eeuwen van stoffelijke vooruitgang geïgnoreerd werden,
maar die nochtans in de europese ziel een diepe wonde hebben
achtergelaten. Hoe meer wij deze verborgen bronnen van misverstand en tegenstrijdigheid aan het licht kunnen brengen, hoe meer
hoop er bestaan zal op geestelijke verzoening, die de enige ware
grondslag van vrede en orde is, zodat het vraagstuk van het Christendom veel nauwer verband houdt met de wereldvrede dan men
gemeenlijk beseft". De bestudering van de verdeeldheid in het
westerse Christendom werd volgens deze engeke cultuurhistoricus
onder een bepaald opzicht verwaarloosd. „De problemen", zo
schrijft hij, „die voortvloeien uit deze staat van godsdienstige verdeeldheid in een maatschappij, die nochtans een gemeenschappelijke culturele traditie bezit, werden tot nog toe door de geschiedkundigen of de sociologen niet voldoende gewaardeerd"1.
Nergens leek ons de ruimere omvang van het probleem, dat in
deze studie aan de orde wordt gesteld, treffender aangeduid dan
in deze woorden van Dawson, waarin tevens wordt gewezen op een
tekort aan sociologische benadering. Ons onderwerp heeft immers
betrekking op de niet-theologische en in het bijzonder op de sociologische aspecten van de verhouding tussen katholieken en protestanten, zo comprehensief mogelijk benaderd door de toepassing
van het sociologisch begrip minderheid. In de westerse wereld, met
name in Nederland en in de Verenigde Staten, is de verhouding
tussen katholieken en protestanten, zowel theologisch als sociolo1

C H R . D A W S O N , Het oordeel van de volken, A m s t e r d a m 1 9 4 7 , 3 6 - 3 8 .
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gisch gezien, bijzonder actueel. Naar de mening van een protestants
theoloog is dit vraagstuk zelfs „dé quaestie van de toekomst, in
ieder geval in Nederland, maar ook in Europa (althans in WestEuropa) en misschien ook in de wereld" 1 . De oecumenische ontmoeting tussen Rome en Reformatie is in de sociale werkelijkheid
van heden niet meer te ontlopen, ook al zou hiertoe incidenteel de
neiging nog mogen bestaan. Het wereldprotestantisme is ontwaakt
en het zal zich, aldus een deskundig waarnemer 2 , in de naaste toekomst op een dusdanige wijze in de wereld doen gelden, dat ook de
Katholieke Kerk en de individuele katholieken er opnieuw mee
geconfronteerd worden.
Een localisering tot de nederlandse verhoudingen mag verantwoord heten, omdat vooreerst in ons land de breuklijn tussen de
katholieke en protestantse groepen steeds bijzonder pregnant tot
uitdrukking is gekomen, vervolgens de tekenen van een groeiend
oecumenisch besef steeds duidelijker blijken en tenslotte, al of niet
hiermee samenhangend, de groepstegenstellingen tóch scherper
lijken te worden.
Wanneer een vooraanstaand Nederlander onlangs betreurde „dat
de tegenstellingen in ons land, ondanks het vele dat wij gemeen
hebben, in de loop van de tien j a a r na de bevrijding, scherper zijn
geworden dan wij mochten hopen, toen wij als volk herrezen" 3
dan doelde hij waarschijnlijk niet alleen op de durende politiekideologische controverse, maar ook op de weer opgeleefde strijd
tussen het katholieke en protestantse volksdeel. De katholieken bevinden zich aan de grens van hun emancipatie-strijd en waar een
sociale minderwaardigheid te boven wordt gekomen ontstaan er
ondanks een verlangen naar oecumenische openheid spanningen
met de historische dominant, welke naar typisch reformatorische
overtuiging noodzakelijk de strijd tegen Rome blijft voeren „om
des Evangelies en des gewetens wil", om niets anders dan om het
zieleheil van eigen gelovigen 4 . Bij de officiële viering van het herstel
der bisschoppelijke hiërarchie in ons land werden de emancipatie1
2
3
4

A. A. VAN RULER, De theologische wetenschap in de Nederlandse cultuur sinds 1930,
in: Vox Theologica, 1954-1955, jubileumnummer, 181.
W. H. VAN DE POL, Het wereldprotestantisme, Roermond 1956, 10.
W. DREES, Radio-rede voor de V.A.R.A., 31 Dec. 1955, geciteerd in: De Tijd,
2 Jan. 1956.
VAN DE POL, t.a.p., 65.
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juichtonen echter bewust in irenische trant getemperd en bracht
de eminente feestredenaar hulde aan de broederlijke zin en de
beginselvaste verdraagzaamheid van de andersdenkende landgenoten 1 . Zelfs op een Hervormingsdag roept men niet meer als
vanzelfsprekend de sluimerende anti-Rome-gevoelens wakker, maar
wordt openlijk erkend, dat katholieken en protestanten voor precies
dezelfde moeilijkheden en vraagstukken en voor precies dezelfde
geloofsafval gesteld worden 2 . Merkwaardig is echter, dat ondanks
deze uiterlijke tekenen van oecumenische openheid het latente fond
van spanningen en tegenstellingen blijft, die de afscheidsgroet „Tot
weerziens in de kerkgeschiedenis" 3 telkens weer tot een illusie schijnt
te maken. O p de apostolische problemen, die voortvloeien uit deze
typische coïncidentie van spanning en ontspanning, van geslotenheid
en openheid in de verhouding tussen katholieke en reformatorische
christenen, werd zeer recent nog gewezen door Van Doornik 4 .
Onze probleemstelling, binnen de nederlandse verhoudingen, is
hiermee in algemene zin aangeduid en zal bij de inleidingen van de
afzonderlijke hoofdstukken meer specifiek worden uitgewerkt. Belangrijk voor onze studie was Van Heek's demografisch-sociologische publicatie over het katholieke volksdeel in Nederland 5 . Deze
hervormde hoogleraar bracht — zij het zijdelings en daarom wellicht
voor aanvulling vatbaar - de sociologische zienswijze op de verhouding tussen katholieken en protestanten in het middelpunt van
de aandacht. Tegelijkertijd echter liet de katholieke socioloog Kane,
na enige inleidende artikelen, in de Verenigde Staten een belangrijk
werk het licht zien over „Catholic-Protestant Conflicts in America"*, nadat kort tevoren de joodse auteur Herberg een godsdienst1

L. J . R O G I E R , Kerk en Vaderland, rede bij gelegenheid van de plechtige viering
van het Eeuwfeest van het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland,
o p 16 Mei 1953, in: Katholiek Archief Ί 9 5 3 .
2
C. A. DE R I D D E R , Hervormingsdag, een nieuwe visie op de Kerk, in: De Hervormde Kerk,
29 O c t o b e r 1955.
3
O . NOORDMANS, recensie v a n : C. DE VOGEL, Ecclesia Catholica. Redelijke verant
woording van een persoonlijke keuze, in: Wending, 1948, 71.
4
N . G. M . VAN DOORNIK M.S.C, De Kerk buiten de muren. Beschouwingen over het
hedendaags Apostolaat binnen Nederland, U t r e c h t 1956, 15-24.
5
F . VAN H E I K , Het geboorte-niveau der nederlandse rooms-katholieken. Een demografischsociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep. Leiden 1954.
* J . J . K A N E , The problem of religious tensions, in: American Catholic Sociological
Review, M a a r t 1947; Protestant-Catholic tensions, ibid.. M a a r t 1949 en O c t . 1951;
Catholic-Protestant Conflicts in America, Chicago 1955.
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sociologische studie publiceerde met als titel „Protestant-CatholicJew" 1 . In de recente literatuur blijken er dus ook aanwijzingen te
zijn voor de actualiteit van de sociologische verhouding tussen
katholieken en protestanten.
De moderne sociologische beschouwingen over dit vraagstuk van
amerikaanse zijde brachten ons vooral tot een vergelijking tussen de
situatie in Nederland en in de Verenigde Staten, mede uit methodisch oogpunt. Gezien de langdurige „participerende observatie"
in de provincie Friesland lag een nadere localisering tot dit gebied
voor de hand, een localisering, welke overigens leidde tot een
scherper onderscheid tussen het sociologisch en statistisch begrip
minderheid en tot een regionale en locale differentiatie, welke het
landelijk vraagstuk der confessionele verhoudingen zeker behoeft.
De methodische benadering is sterk bepaald door de toepassing
van het begrippenpaar minderheid en dominant. De nawerkingsverschijnselen van de historische relatie kathoUeke minderheidprotestantse dominant worden voor Nederland, en in vergelijking
daarmee voor de Verenigde Staten, geïllustreerd door typerende
feiten uit het verleden. Deze methode, welke neerkomt op een
„donner parole aux documents"2, wordt ook door Leenhardt en
Lambinet toegepast. Er is ernstig naar gestreefd om in de keuze
van de literatuurgegevens een zo groot mogelijke objectiviteit te
betrachten. Lambinet, die de historische dialoog tussen katholieken
en protestanten beschrijft, voelt zeer goed aan, dat een bijdrage
tot een beter wederzijds begrip juist in dit opzicht niet te kort mag
schieten. „ . . . es ist schon viel gewonnen, wenn die konfessionelle
Fremdheit wirklich durch die Einsicht erschüttert wird, dasz diese
Fremdheit weithin auf einem Nichtverstehen und auf einem Nichtverstehenkönnen des andern beruht. Ein so anspruchvolles Thema
wie das unsere erweckt von vornherein den Verdacht, dasz hier
eigenwillige Konstruktion geboten werde. Darum haben wir nichts
anderes getan, als uns schlicht auf den Boden gegebener Tatsachen
gestellt. . ." 3 . De sociografische bewerking van centraal verkrijg1

W. HERBERG, Protestant-Catholic-Jew, an essay in Amerkan religious sociology.
New York 1955.
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F. J. LEENHARDT, Le protestantisme tel que Rome le voit, Genève 1943, 15.
3
L. LAMBINET, Das Wesen des Katholisch-Protestantischen Gegensatzes, ein Beitrag zum
gegenseitigen Verstehen, Emsiedeln 1946, 11. Vgl. eveneens VAN DE POL, Karakteristiek van het reformatorisch Christendom, Roermond 1952, 7-14.
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baar of speciaal verzameld materiaal en de toepassing van de
enquête-methode worden bij de inleidingen van de betreffende
hoofdstukken nauwkeurig toegelicht.
De indeling van onze studie is ab volgt. In de eerste twee hoofdstukken wordt de toepassingsmogelijkheid onderzocht van de relatie
minderheid-dominant op de verhouding tussen katholieken en protestanten in Nederland en, voorzover de vergelijking dit nodig
maakt, tevens in de Verenigde Staten. In het derde hoofdstuk
wordt de sociologische minderheidspositie van een religieuze groep
afgegrensd van de quantitatief-geografische situatie, die wij diaspora
noemen, door een nadere bestudering van de relatie tussen katholieken en protestanten in de overwegend katholieke provincies
Brabant en Limburg. Na deze toetsing van de begrippen aan de
godsdienstsociologische werkelijkheid binnen nederlandse verhoudingen volgt een regionale bestudering van de situatie in de provincie Friesland. Vooreerst worden in de hoofdstukken vier en vijf
enige sociaalhistorische en sociografische aspecten onderzocht van
de katholieke minderheidsgroep in Friesland. Daarna wordt in de
laatste drie hoofdstukken een zoveel mogelijk gelocaliseerde analyse
beproefd van de sociologische nawerkingsverschijnselen der historische minderheidspositie nl. het godsdienstig élan, de groepsorganisatie en de sociale spanningen tussen katholieken en protestanten.
Dat wij onze academische opleiding hebben mogen ontvangen in
de studiehuizen van de nederlandse provincie der minderbroeders
en aan de roemruchtige universiteit te Leuven zullen wij steeds als
een bijzonder voorrecht blijven beschouwen.
Deze studie hebben wij mogen voltooien in het kader van het
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut. Bijzonder erkentelijk zijn wij
Prof. G. H. L. Zeegers, die steeds de volledige medewerking van
het instituut heeft gegarandeerd en juist terwille van het oecumenisch belang van deze studie voortdurend heeft aangedrongen op
een zoveel mogelijk objectief-wetenschappelijke benadering van de
vraagstukken. Dankbaar zijn wij ook de stafmedewerkers van regionaal bureau Noord-Nederland, in het bijzonder P. Gassius de
Ruyter ofm en J. J. Poeisz. Vervolgens eveneens P. Dr. B. van
Leeuwen ofm, mijn broer Drs H. P. M. Goddijn en Ds. H. Kreb,
Ned. Herv. predikant te Bolsward, voor het doorlezen en becritiseren van het manuscript. Tenslotte gaat onze dank uit naar de vele
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priesters en leken in Friesland en in het nieuwe Bisdom Groningen,
die ons behulpzaam zijn geweest bij de verzameling van het feitenmateriaal, in het bijzonder naar mijn medebroeders, in het Apostolaat Minderbroeders Friesland werkzaam onder leiding van Pater
Wigbert van der Meer ofin.

XII

INHOUD

TER INLEIDING
EERSTE HOOFDSTUK: MINDERHEID EN DOMINANT . . . .
Inleiding
Begrip minderheid
Algemene kenmerken van de relatie minderheid-dominant. .
a. Conflict tussen belangengroepen
b. Sociale spanning
с Binnengroep en buitengroep
d. Groepsoordeel en groepsbeeld
Specifieke kenmerken van de relatie minderheid-dominant. .
a. Vooroordeel en discriminatie
b. Nawerking en emancipatie
Typologie van de minderheden
Nabeschouwing
TWEEDE HOOFDSTUK: KATHOLIEKE MINDERHEID EN PRO
TESTANTSE DOMINANT
Inleiding
Theologische en niet-theologische benadering
a. Theologische benadering
b. Niet-theologische benadering
Het groepskarakter van de protestantse dominant
a. Het probleem
b. Enige voorbeelden
c. Samenvatting
Ontstaan, consolidatie en nawerking van de relatie katholieke
minderheid-protestantse dominant
a. Ontstaan
b. Consolidatie
c. Nawerking
d. Voltooide emancipatie?
Godsdienstig élan en groepsorganisatie als nawerkingsverschijnselen
a. Toepassing van Toynbee's „penalization"-theorie . . . .
b. Zwakke groepsorganisatie tot het eind van de 19de eeuw. .
с Interpretatie van de hechte groepsorganisatie der katho
lieken
d. Samenvatting

1
1
2
8
8
11
12
14
17
17
20
24
26
27
27
28
28
31
35
35
37
39
39
39
42
44
48
50
50
52
54
61

xm

Sociale spanningen ab nawerkingsverschijnsel
α. In Nederland
b. In de Verenigde Staten
c. De Verenigde Staten over Nederland
d. Samenvatting
Sociografische typering van de katholieke minderheids
groepen
DERDE

62
62
67
69
70
70

HOOFDSTUK: KATHOLIEKE EN PROTESTANTSE
DIASPORA
Inleiding
Begrip diaspora
a. Oorsprong en toepassingsmogelijkheden
b. Diaspora als quantitatief-geografisch verhoudingsgegeven .
c. Toepassing op de noord-europese diaspora
d. Sociale gevolgen van de diaspora-situatie
e. Samenvatting
Directe gevolgen van de diaspora-situatie
a. Demografische kwetsbaarheid
b. Belemmering voor gemeenschapsvorming en organisatie. .
c. Specifiek protestantse kenmerken
d. Samenvatting
Relaties van de diaspora-gelovigen met de omringende
groepen
a. Het probleem
b. Homogeen karakter van de katholieke meerderheidsgroep.
c. Assimilatie en resistentie
d. Onderling begrip en wederzijdse waardering
e. Samenvatting
Relaties van de diaspora-gelovigen met de geloofsgenoten
elders
a. Theologisch-ethische relatie
b. Kerkelijk-juridische relatie
с Profaan-organisatorische relatie
d. Het diasporabeeld
Diaspora, zielzorg en apostolaat
Nabeschouwing

99
99
105
101
102
104
107

VIERDE HOOFDSTUK: HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN
DE KATHOLIEKE MINDERHEID IN FRIESLAND . .
Inleiding
Van katholieke dominant tot katholieke minderheid . . . .
Missionaire minderheid
Geconsolideerde minderheid
a. Consolidatie van de zielzorg
b. Verborgen katholicisme
с Wisselende spanningen
d. Geringe welstand
Katholieke minderheid in de steigers

109
109
110
114
119
119
122
124
128
129'

XIV

72
72
7474
75
76
7882
8Î
83
85
87
87
88
88
89
90
95
99

Nieuwe mentaliteit en nieuwe nederzettingen
Nabeschouwing
VIJFDE HOOFDSTUK: KATHOLIEKE MINDERHEID IN FRIESLAND EN MINDERHEID IN GETAL
Inleiding
Vertraagde ontwikkeling van de katholieke bevolking in
Friesland
Verklaring van de differentiële bevolkingsontwikkeling van
de katholieken in Friesland en van de katholieken in Nederland
a. In Nederland
b. In Friesland
c. Samenvatting
Aanvullende sociologische verklaring van het relatief hoog
vertrekoverschot van de katholieke bevolking in Friesland . .
Geografische concentratie van de friese katholieken in steden
en kerkdorpen
Differentiële concentratiebewegingen van de katholieke en
van de totale bevolking in Friesland
Aanvullende sociologische verklaring van de relatief sterkere
concentratietendenz van de katholieke bevolking in Friesland
in de richting van de steden en kerkdorpen
Varianten van het actuele diaspora-patroon
a. Differentiatie naar gemeenten
b. Differentiatie naar buurtschappen
с Enige gevolgtrekkingen
Nabeschouwing
ZESDE HOOFDSTUK: GODSDIENSTIG ÉLAN VAN DE KATHOLIEKE FRIEZEN
Inleiding
Kerkelijke observantie
De kerksheid van de katholieke Fries
Een relatief hoog geboorte-niveau
Een betrekkelijk hoog aantal priester- en kloosterroepingen .
Een sterk plichtsbesef en een grote volgzaamheid aan het
kerkelijk gezag
Een nadere toelichting van het godsdienstig élan in de oude
nederzettingen
De nieuwe nederzettingen in Drachten en omgeving . . . .
De positieve werking van de diaspora-factor en andere regionale factoren
Evenwichtsfiguur tussen openheid en geslotenheid
Hoe de persoonlijke ontmoeting in het connubium met
andersdenkenden wordt vermeden
Gesprekken tussen katholieken en andersdenkenden over het
geloof
Nabeschouwing

132
135
137
137
139
142
142
144
148
149
153
156
158
162
163
163
165
166
168
168
172
174
177
177
178
179
182
184
189
191
196
202
XV

ZEVENDE

ACHTSTE

XVI

HOOFDSTUK: GROEPSORGANISATIE VAN DE
KATHOLIEKEN IN DE FRIESE DIASPORA
Inleiding
Frequentie, differentiatie en intensiteit van de groepsorgani·
satie
De gevolgen van de diaspora-positie door aangepaste vormen
van groepsorganisatie ondervangen
a. Twee problemen
b. Cumulatie en spreiding van functies
с Interconfessionele groepsorganisatie
Resterende belemmeringen voor de groepsorganisatie . . . .
Nabeschouwing

204
204
206
214
214
215
217
222
226

H O O F D S T U K : SOCIALE SPANNINGEN TUSSEN
KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN IN FRIESLAND
Inleiding
Latent karakter van de sociale spanningen
Een zwak intergroeps-antagonisme
Met een zwak intergroeps-antagonisme kunnen latente sociale
spanningen samengaan
Actualisering van de latente sociale spanningen tussen katho
lieke minderheid en protestantse dominant in Friesland . . .
a. Een werkelijke of vermeende groei in getal
b. Toenemende katholieke groepsorganisatie
с Samenvatting
Nabeschouwing

241

Resumé
Summary
Zusammenfassung
Bibliografie
Bijlage I
Bijlage II

261
266
271
277
287
289

228
228
230
235

245
245
254
257
257

Hoofdstuk I

MINDERHEID

EN

DOMINANT

INLEIDING

De toepassing van het sociologisch begrip minderheid op religieuze
formaties binnen eenzelfde volksgeheel is nog van zeer recente
datum. Dit kan ook niet anders, want het begrip minderheid met
zijn verschillende toepassingsmogelijkheden werd eerst enige
decennia geleden in de sociologie en sociale psychologie geïntroduceerd. Het stamt uit het vocabularium van het europese nationalisme tijdens en na de eerste wereldoorlog en maakte vanhier de sprong
naar de amerikaanse vakliteratuur1. Typerend voor de beginperiode
is de studie van Sigismund Gargas, in 1926 te Den Haag verschenen,
„Die Minderheit, eine soziologische Studie", welke bijna uitsluitend
handelt over nationaliteitsminderheden, door grenswijzigingen in
bepaalde politieke eenheden terecht gekomen. Tot op heden toe
zijn de nationaUteitsminderheden en de raciale minderheden een
overwegende plaats blijven innemen in de toepassingssfeer van het
begrip minderheid.
De eerste studie over minderheidsgroepen, die meer dan Gargas'
beknopte beschouwing inderdaad positief-sociologisch van aard
was, staat op naam van de amerikaanse auteur Donald Young en
draagt ab titel „American Minority Peoples" (1932). Sindsdien
blijven amerikaanse sociologen sterk de toon aangeven bij de bestudering van minderheidsvraagstukken. Dit hangt niet alleen
samen met de grotere bijdrage, die de Verenigde Staten in het algemeen aan de positieve sociale wetenschappen leveren, maar ook
met het feit, dat juist Amerika, deze „smeltkroes der volkeren" met
zijn grote verscheidenheid aan immigranten van vreemde nationaliteit en zijn spectaculair negerprobleem, het meest met het minderheidsvraagstuk heeft te worstelen. Met de groei van de internationale
1

HERBERO, a.w., 57.

1

spanningen en relaties, vooral tijdens de jongste wereldoorlog en in
de naoorlogse jaren, is de behoefte aan innerlijke solidariteit groter
geworden en groeit ook het bewustzijn, dat de rest van de wereld er
iets over te zeggen gaat krijgen, hoe de minderheden in eigen land
worden behandeld 1 . Ook deze factoren hebben de minderheidsstudie in de Verenigde Staten gestimuleerd.
In dit hoofdstuk zullen wij trachten het sociologisch begrip minderheid te analyseren en te omschrijven naar zijn verschillende
toepassingsmogelijkheden, aanduiden waarom en in hoeverre een
minderheidsgroep tegelijkertijd een dominerende groep of dominant veronderstelt, de algemene en specifieke kenmerken vaststellen
van de relatie minderheid - dominant en tenslotte een typering
geven van de verschillende minderheidssituaties.

BEGRIP

MINDERHEID

I n ons nederlands taalgebruik suggereert het woord „minderheid"
of „minderheidsgroep" een groepstype, dat vrijwel volledig quantitatief is te bepalen. Het loutere feit van een quantitatieve minderheid te zijn kan binnen een bepaalde sociale ruimte uiteraard
sociologische gevolgen met zich meebrengen, doch het statistisch
begrip minderheid dient men duidelijk van het sociologisch begrip te
onderscheiden. Louis Wirth, een van de weinige auteurs, die het
minderheidsvraagstuk internationaal benaderde, schrijft in dit
verband: „Minorities are not be judged in terms of numbers" 2 .
Wanneer dit wel zo was, aldus luidt de even duidelijke uitspraak
van Rose, dan zou het amerikaanse volk uit louter minderheidsgroepen bestaan: „ I n terms of numbers everyone is in a minority" , .
Dat een minderheid in getal niet wezenlijk is blijkt uit het feit, dat
een bevolkingsgroep, die door de omringende groepen gedomineerd,
verdrukt en achtergesteld wordt, van numeriek standpunt uit toch
in de meerderheid kan zijn. Een klassiek voorbeeld vormt de negerbevolking in sommige zuidelijke staten van Amerika. De negers
1
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participeren er aan een raciale minderheidspositie, ondanks het feit
dat zij plaatselijk ver in de meerderheid zijn.
Illustratief voor een dergelijke situatie binnen de nederlandse verhoudingen is de
uitroep van Jan Hendrik Sassen gericht tot de katholieken in Brabant rond het
midden van de vorige eeuw: „Weet gij wat U beklemt. . .? Het is gelegen in
het magnetisch geweld door het Protestantisme op u uitgeoefend. Moge in deze
of gene gemeente slechts één enkel Protestantsch ambtenaar geplaatst zijn, deze
alleen dwingt in korten tijd geheel de bevolking"1. Sociologisch gezien vertegenwoordigde deze éne protestant de dominerende groep, terwijl, hoe paradoxaal
het ook moge klinken, de katholieke meerderheid in de minderheid verkeerde.

Al is het begrip minderheid een sociologisch en geen statistisch
begrip, toch kunnen bepaalde getalsverhoudingen de sociologische
minderheidspositie van een bevolkingsgroep al of niet accentueren
«f de evolutie van een minderheidsgroep mede bepalen. Een
•extreme minderheid in getal, zeker wanneer deze van permanente
aard is, zal een sociologische minderheidspositie pregnanter doen
•ervaren en voor de minderheidsleden voortdurend als een „teken"
van hun „imnder',-zijn fungeren. Is een landelijke minderheid
plaatselijk of regionaal van numeriek standpunt uit in de meerderheid dan kan de sociologische minderheidspositie hierdoor op de
achtergrond raken. Binnen eenzelfde volksgeheel kan een sociologische minderheidsgroep met behoorlijke quantitatieve afmetingen
meer kracht bijzetten aan haar emancipatie dan in het tegenovergestelde geval. In de pohtieke sector krijgt het getalselement bij een
evenredige vertegenwoordiging grote betekenis voor de emancipatie
van een minderheidsgroep. Men vergelijke in dit opzicht bijv. de
staatkundige ontwikkeling van het katholieke volksdeel in Engeland
met die in Nederland. Bij dit voorbeeld is er sprake van getalsverhoudingen op landelijk niveau. Hier toont een quantitatieve minderheidspositie meestal wel duidelijke trekken, waarvan de invloed
op de sociologische minderheidspositie kan worden nagegaan; op
provinciaal of regionaal niveau wordt dit al minder en in de kleinere
leefgemeenschappen wordt de minderheid in getal gewoonlijk een
zeer betrekkelijk criterium.
Een minderheid in getal wordt immers door twee componenten bepaald: door
de absolute of relatieve getalsterkte van een groep en de begrenzing van een
bepaald gebied. Hoe kleiner de regionale eenheid, des te meer varianten zullen
er optreden en des te moeilijker wordt een statistisch criterium hanteerbaar om
1
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tot algemene conclusies te komen. Bij de bestudering van de mentaliteit der nederlandse katholieken maakt Van Heek bijv. een onderscheid tussen „de minderheidspositie als zodanig", waaronder hij de quantitàtieve minderheidspositie
verstaat en „de onderdrukking en uitbuiting, die (de katholieken) ten tijde der
Republiek hebben ondergaan"1. Onder invloed van de eerste factor zou het
katholieke geloofsleven zeer duidelijk de trekken van een minderheidskatholicisme vertonen. Wanneer Van Heek echter gaat localiseren treden er onduidelijkheden op tengevolge van de feitelijke combinatie van sociologische en
statistische minderheidspositie. Het blijft immers geheel in het vage, welke
invloed de landelijke quantitatieve minderheidspositie heeft „ook daar, waar het
(katholieke geloofsleven) gelijk in Noord-Brabant, Limburg en belangrijke
stukken van Gelderland en Twente, de meerderheid der locale bevolking omvat" !
Voor Friesland zullen wij later de betrekkelijkheid van de minderheid in getal
uitvoerig illustreren.

Waar het sociologische begrip minderheid steeds betrekking heeft
op bepaalde nationaliteiten, rassen of aanhangers van een zekere
godsdienstige levensovertuiging, kan ook licht de mening post
vatten, dat deze groepsverschillen altijd en overal een sociologische
minderheidspositie met zich meebrengen. Er zijn echter geen internationale minderheidskenmerken. De Pool of Italiaan, die in de
vorige eeuw naar Amerika migreerde, zag én nationaliteit én godsdienst, dominantskenmerken in land van herkomst, degraderen tot
minderheidskenmerken in land van aankomst. Bepaalde physieke
en culturele eigenschappen, in een bepaald land afwijkend van het
dominerende patroon, vormen wél aanleiding voor de dominant
om een discriminerende houding tegenover leden van de minderheidsgroep aan te nemen, maar het zijn geen noodzakelijke, overal
geldende minderheidskenmerken. De vreemde immigrant wordt
zich ook het „anders"-zijn van de dominant scherper bewust, een
„anders"-zijn, waarover hij zich in eigen land waarschijnlijk nog
geen enkele voorstelling had gevormd.
Zeer belangrijk is in dit verband de vaststelling van Wirth : „Het zijn
daaromnietdespecifiekekarakteristieken,ofditnuracialeofethnische
kentekenen zijn, die een volk als een minderheid kenmerken, maar
hun relatie tot een andere groep in de gemeenschap, waarin zij leven' ' 2 .
Niet de getalsterkte van een groep en ook niet de al of niet uiterlijk
zichtbare kenmerken van nationaliteit, ras of godsdienst zijn beslissend voor het al of niet aanwezig zijn van het sociologisch verschijnsel
minderheid, doch de relatie van een physiek en (of) cultureel afwijkende
groep in een concrete samenleving met de dominerende groep of dominant.
1
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Bij de formulering van deze relatie duiden de meeste auteurs op een
antithese tussen een dominerende groep, die een hogere status heeft
en meer privileges, en een minderheidsgroep, welke wordt uitgesloten van economische, sociale of politieke mogelijkheden. Enerzijds is er de dominant, die heerst, uitsluit, achterstelt, veracht en
mogelijk haat, anderzijds de minderheid, die wórdt uitgesloten,
wórdt achtergesteld, wórdt veracht of gehaat. Subjectief gaan hiermee zowel bij de minderheid als bij de dominant bepaalde gezindheden en gedragsvormen samen, die de twee groepen nog verder
uiteen kunnen drijven. Heinemeyer geeft Wirth's theorie als volgt
weer.
„De beperkingen, die opgesloten liggen in de onvolledige deelneming aan het
leven van de totale maatschappij, stellen nauwe grenzen aan de vrijheid van
keuze en zelfexpressie van het individu en aan de aspiratie-niveau's van de
minderheidsgroep ab geheel. Veelal zijn minderheden sociaal geïsoleerd en
ruimtelijk afgezonderd. Hun ondergeschikte positie treedt in velerlei vorm aan
de dag. De toegang tot instellingen van scholing en onderwijs is ongelijk, de
kansen tot ontplooiing in beroep en ambt zijn beperkt, de vrijheid van oprichting
van verenigingen en organisaties die de behartiging van hun belangen tot doel
hebben wordt tegengegaan,terwijl de politieke wilsvorming wordt belemmerd...
Mate en intensiteit (van de daarmee samenhangende subjectieve eigenschappen)
hangen voornamelijk af van de tijdsduur waarin de minderheidsstatus heeft
bestaan en van het maatschappelijk kader waarin de ongelijke behandeling haar
uitwerking heeft"1.

De meeste auteurs houden er rekening mee, dat de houding van de
dominant ten opzichte van de minderheid kan variëren. Er is een
zekere speelruimte gelaten tussen enerzijds een felle antithese,
waarvoor woorden als haat en verachting gelden, een hevige sociale
spanning dus, zich dikwijls ontladend in discriminatie en onderdrukking. Anderzijds een meer milde anti-houding, die nog slechts
gekenmerkt wordt door voortdurende latente spanningen en door
het psychisch correlaat van de uiterlijke discriminatie, namelijk een
veelheid van ongunstige vooroordelen over de leden van de minderheidsgroep.
Het is zeker noodzakelijk om bij de vaststelling van het eigen
karakter van de relatie minderheid - dominant een zekere variatiemogelijkheid open te laten, omdat de intergroepsverschijnselen in
werkelijkheid telkens fluctueren. Daarbij blijft het echter zaak om
de uitersten te vermijden en zich niet op een extreme situatie vast te
1
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leggen. Een dergelijke verstarring treffen wij bijv. aan in de omschrijving, die Rose van het begrip minderheid geeft: „The mere
fact of being generally hated because of religious, racial or nationality background is what defines a minority group"'. Terecht verwerpt Van Heek in zijn studie over de kathoUeke minderheidsgroep
in Nederland deze definitie, waarin uitdrukkelijk de houding van
haat als een permanent en betrekkelijk exclusief kenmerk is opgenomen. Juist omdat hij een groep bestudeerde, die alleen de nawerking van een historische minderheidspositie ondervond, zocht hij
naar een elastische definitie, die een grote mate van sociale verandering bij de onderzochte groep kon toelaten, maar ons inziens
verviel hij daarbij in een ander uiterste.
De betreffende passage in Van Heek's werk luidt als volgt : „Wij
geven de voorkeur aan de opvatting van Francis, die een bevolkingsgroep, welke een demografische minderheid is, tevens als sociologische minderheid beschouwt, naarmate haar mentaliteit scherper
van de omringende groepen is afgegrensd. Deze definitie laat in het
midden of de desbetreffende minderheid al of niet wordt gehaat,
resp. onderdrukt dan wel, integendeel, gewaardeerd en nagevolgd.
De minderheidsgroep is slechts .anders' en dat .anders' zijn wordt
door haar omgeving nadrukkelijk gevoeld".2
Bij deze opvatting zouden wij vooreerst willen opmerken, dat
Francis slechts een vage aanduiding geeft in de richüng van de
definitie van minderheid zoals door Van Heek geformuleerd. Hij
beschouwt een minderheid als een van de vele subgroepen, die in
een groter groepsverband bijv. een natie zijn opgenomen, en merkt
op, dat een klassificatie van deze subgroepen naar externe karakteristieken weinig relevant is. Francis stelt dan als klassificatieprincipe de sociologische categorie „betrekkelijke geslotenheid"
(„relative closure") voor, waardoor er overeenkomstig de verschillende ontwikkelingsphasen ruimte blijft voor overgangen van het
ene naar het ander sociologische type.' Dit criterium lijkt ons echter
geheel onvoldoende om het specifieke karakter van de relatie
minderheid - dominant aan te duiden.
1
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Wanneer Van Heek vervolgens stelt, dat de minderheidsgroep
slechts „anders" is en dat „anders" zijn door haar omgeving nadrukkelijk wordt gevoeld, dan vervalt hij tegenover het standpunt
van Rose inderdaad in een ander uiterste en brengt hij de relatie
minderheid - dominant nagenoeg geheel terug tot een algemeen
intergroepsverschijnsel, dat zich minstens voordoet tussen „andere"
en als „anders" ervaren groepen. De relatie minderheid - dominant
doet zich in wérkelijkheid voor in de periode van verdrukking en
uitsluiting door de dominant. Een definitie van minderheid dient
zich op deze wérkelijkheid te richten en niet op een náwerkingsphase van deze werkelijkheid.
Tenslotte lijkt het ons niet juist om bij een begripsomschrijving
van minderheid zonder nadere toelichting de mogelijkheid van
waardering en navolging door de dominant open te laten. Betekent
deze waardering, dat de dominant aan de minderheid gelijke
kansen geeft en een volledige ontplooiingsmogelijkheid met als
uiterste consequentie een volledig aanvaarden van een nieuwe
ongelijkheid, maar dán ten gunste van de vroegere minderheid, dan
is er geen enkele aanwijzing meer voor de aanwezigheid van de
sociologische relatie minderheid - dominant. Wel kunnen er in de
nawerkingsphase en zelfs in de periode van de achterstelling en
verdrukking van de minderheid als groep vormen van persoonlijke
waardering of deel-waardering optreden. Met sympathieke contacten van persoon tot persoon of van deelgroep tot deelgroep kunnen latente sociale spanningen samengaan tussen minderheid en
dominant, die in bepaalde omstandigheden de persoonlijke waardering op de achtergrond dringen en telkens weer geactualiseerd
kunnen worden.
Met behoud van variatiemogelijkheid blijft de uitsluiting, achterstelling of discriminatie door de dominant het karakteristieke kenmerk
van de relatie minderheid - dominant. Wanneer Wirth spreekt van
een „ongelijkwaardige behandeling" en „uitsluiting"1, dan treffen
wij dezelfde aanduidingen ook bij Schermerhom en Fairchild
aan. Volgens de eerste auteur wordt de minderheid bewust of
onbewust uitgesloten van een volle deelname aan het culturele
leven2 en volgens de tweede wordt een democratische uitdrukkingsmogelijkheid „in proportion to their numerical strength"
1
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belemmerd1. Termen als „singled out", „exclusion", „excluded" en
„precluded" wijzen duidelijk op een actieve rol van de dominant
die uitsluit, isoleert, belemmert, terwijl de minderheid wórdt uitgesloten en geïsoleerd. Deze specifieke relatie tussen minderheid en
dominant bepaalt de inhoud van het sociologisch begrip minderheid.
ALGEMENE KENMERKEN VAN
DE R E L A T I E M I N D E R H E I D - D O M I N A N T

Conflict tussen belangengroepen

De relatie minderheid - dominant kan als verbijzondering van een
algemeen intergroepsverschijnsel vooreerst gekarakteriseerd worden
als een conflict-situatie tussen belangengroepen. De belangen van de
dominant zijn ermee gediend, wanneer zij zo lang mogelijk binnen
een bepaalde samenleving een overheersende rol kan blijven spelen,
terwijl de minderheid juist streeft naar emancipatie, naar een ontvoogding van de overheersing, die de dominant over haar uitoefent.
Het moderne maatschappijbeeld is gekenmerkt door een toenemende conflict-situatie tussen belangengroepen, naties, rassen
en aanhangers van bepaalde levensbeschouwingen. Elke groep heeft
haar eigen levenssfeer en haar eigen waardenpatroon en het behoud
hiervan staat gelijk met zelfbehoud, waarvoor zelfs openlijke conflicten worden getrotseerd. Dupréel merkt op, dat een belangengroep slechts kan bestaan en voortbestaan, wanneer de groepsleden
zo sterk mogelijk worden gebonden. Het beste middel hiervoor is
negatief: hen losmaken van andere concurrerende groeperingen,
zodat de conflict-situatie een permanent karakter krijgt2. Men
bindt de eigen leden dus door een ononderbroken geestelijke beïnvloeding overeenkomstig een bepaald systeem van waarden om
hen daardoor tot gelijke of overeenkomstige gedragswijzen te
brengen en de groepsidentificatie te versterken. Zowel objectief als
subjectief brengt dit streven van belangengroepen naar een zekere
mate van voortbestaan noodzakelijk vormen van geslotenheid met
zich mee. De twee voornaamste condities, die Sorokin aanduidt
voor de zelfliandhaving en continuïteit van een belangengroep zijn:
„an uninterrupted inculcation of meanings, values, and norms in the members
of the group by every method of indoctrination".
1
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„the development of mutual sympathy, loyalty, devotion, a sense of oneness,
among the members of the group" 1 .

In werkelijkheid zijn de grotere belangengroepen steeds geïnstitutionaliseerd. Zij beschikken over een materiële apparatuur, eigen
instituten voor vorming, eigen communicatiemiddelen als pers en
radio en over de nodige financiën om deze outillage op peil te
houden. Hierdoor wordt de geslotenheid van de belangengroepen
nog meer geaccentueerd, de kansen om het publiek te beïnvloeden
groter, een collectieve gedragscode meer aanvaard en de ideologische conflict-situatie verscherpt.
Wat deze algemene sociologische vaststellingen in concreto betekenen kan het best geïllustreerd worden met de practijk van de
politieke propaganda in een eeuw van elkaar bestrijdende ideologieën2. In zijn cultuursociologische beschouwingen „Van Renaissance tot Wereldoorlog" wijst Bouman op de groepsversplintering
tengevolge van de partij-democratie. Partijversplintering werkt
agitatie en demagogie in de hand of bespoedigt de vorming van
nieuwe politieke groepen, die een zeer speciaal economisch belang
behartigen. Het partijwezen zakt dan af tot „Interessentenbetrieb".
De techniek van de democratie, in hoge mate emotionele groepsbeïnvloeding en het levendig houden van tegenstellingen, dreigt de
democratie zelf te absorberen3. Elke politieke groepering streeft via
de moderne propaganda-techniek naar massa-resultaten en groepscohaesie. „Succesful propaganda ends in mass results: it causes
numbers of people to act together as a group, or at best to act in
similar ways"4. Hoe minder politieke partijen van elkaar verschillen
des te heviger wordt de onderlinge strijd. Men forceert een dramatisch gevecht tussen de leiding van de eigen groep en de voormannen van de andere, liefst gepersonifieerd als held en boosdoener.
„In ons land", zo hoorde Huizinga eens een Amerikaan zeggen,
„bedriegen wij het volk met een aantal puur verzonnen verschillen
tussen de ene partij, die Republikeins genoemd wordt en de andere,
1
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die Democratisch heet"1. Zonder verschillen zou er immers geen
aanleiding zijn tot het wekken van tegenstellingen. Zelfs het gebruik
van dezelfde propaganda-middelen wordt aan elkaar niet gegund.
Men verwijt de ideologische of politieke tegenstander, die wellicht
organisatorisch sterker gebonden is, dat hij ook propaganda maakt,
indiscreet is in zijn middelen en de persoonlijke en democratische
vrijheden met voeten treedt. Merkwaardig is in dit verband de
uitspraak van Haas, dat propaganda alleen een pejoratieve betekenis krijgt „dans le cas où l'on s'attaque à la doctrine propagée"2.
Het verplicht Lager Onderwijs, dat zoveel heeft bijgedragen tot
de democratisering van het cultuurbezit, is ongewild mede de oorzaak geweest van het feit, dat hele massa's halfweters door middel
van een politieke massa-pers in elkaar bestrijdende groepen werden
vastgehouden. Toynbee's oordeel hierover is onverbiddelijk: „Het
brood van het algemeen onderwijs is nauwelijks in het water geworpen of hele scholen haaien duiken op uit het diep om het brood
van de kinderen onder de ogen van de opvoeders te verzwelgen"3.
Persmagnaten konden geld maken door voor leeg vermaak voor
half opgevoeden te zorgen, politici onttrokken aan dezelfde bron
van het massa-communicatiemiddel in plaats van geld een versterking van eigen macht, een mogelijkheid om de „andere" groep
te bestrijden, om de „anderen" steeds meer te doen twijfelen aan de
rechtmatigheid van eigen zaak en om hen uiteindelijk het geloof in
eigen bestaansrecht en bestaansreden te ontnemen.
Toen de gemiddelde arbeider nog maar zelden een krant ter hand
nam, legde hij een grote mate van scepticisme aan de dag tegenover
alles wat zijn buurman vertelde, maar had hij tegelijkertijd een
grenzenloos geloof in wat gedrukt was. Het móest waar zijn, want
het was gedrukt. Tegenwoordig is hij hypergelovig ten opzichte van
zijn eigen partijblad of vakblad, maar hyperwantrouwig tegenover
de publicaties van zijn politieke tegenstanders4. Een partij-politiek
propaganda-apparaat kan niet alleen een onderling groepswantrouwen versterken, het maakt bovendien de „zichtbaarheid" van
1
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de werkelijke of vermeende groepsverschillen op grote schaal mogelijk. Niet alleen de televisie zet een gewraakte tegenstander „te
kijk", maar een bestreden volksgroep kan ook irriterend en hinderlijk gevolgd worden door de dagbladpers. Vaak slechts halfbegrepen
practijken of eigenaardigheden, die in normale omstandigheden tot
de privé-sfeer behoren, worden in het volle daglicht geplaatst. De
toeschouwersfunctie van de „anderen", die letterlijk en figuurlijk
op de verachte tegenstander neerzien, kan geheel worden uitgebuit.
„The press, the radio and the motion picture", aldus Childs, „have
upset traditional notions of privacy and exposed us to the gaze of
multitude" 1 .
De hier slechts beknopt aangeduide conflict-situatie biedt het
bredere kader, waarin de strijd tussen minderheid en dominant zich
afspeelt als een antithese tussen belangengroepen. In elke phase van
de evolutie, die de relatie minderheid - dominant doormaakt geldt
de algemene vaststelling van Dupréel, dat geïnstitutionaliseerde en
elkaar beconcurrerende belangengroepen uit zelfbehoud geneigd
zijn de onderlinge tegenstellingen te verscherpen. Zo er politieke
nevenverschijnselen gaan optreden en iedere groep over een
apparaat voor massale opinievorming kan beschikken zal de strijd
een des te feller karakter hebben.
Sociale spanning

Meer direct toepasselijk op de relatie minderheid - dominant is het
begrip sociale spanning, door Bouman nader uitgewerkt2. Naarmate
structuurveranderingen, evenwichtsstoomissen, politieke of economische machtsverschuivingen optreden en ingrijpender van aard
zijn, zullen zij sociale spanningen in het leven roepen. De uitdrukkelijke wens tot emancipatie of de feitelijke ontwikkeling van een
minderheidsemancipatie kan bijv. aanleiding geven tot sociale
spanningen.
Als kenmerken noemt Bouman het massale karakter, een zekere
mate van duurzaamheid (geen vluchtige emoties) en het latente
karakter. „De spanning is een psychische gesteldheid, die zich ieder
ogenblik in daden kan ontladen. Noodzakelijk is dit echter niet. In
vele gevallen zullen spanningen fluctueren en menigmaal zelfs zodanig verzwakken, dat zij hun naam ternauwernood meer verdienen.
Het is ook niet uitgesloten, dat zij geheel verdwijnen"3. Zij kunnen
1

H. L. CHILDS, An introduction to public opinion. New York 1940, 10.
P. J. BOUMAN, Sociale spanningen, (oratie), Amsterdam 1946.
3 Ibid., 9, 17 en 18.
2
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samengaan met een diep geworteld wantrouwen, met verbittering,
met geestelijke nivellering, met een verzwakking van het individuele
geweten en van individuele oordeelskracht, met een zekere collectieve nervositeit en met een minderwaardigheidsgevoel bij de zwakkere groep.
De nadere toelichting van dit begrip maakt reeds duidelijk, dat de
relatie minderheid - dominant in verschillende opzichten herleid
zou kunnen worden tot een specificatie van het verschijnsel sociale
spanning. De gewoonlijk latente spanningen zullen in bepaalde
omstandigheden worden geactualiseerd. Als gevolgtrekking lijkt
ons vooral belangrijk, dat er ook zonder een expliciete discriminatie,
uitsluiting of achterstelling door de dominant een latente, emotioneelfluctuerende spanning kan bestaan tussen minderheid en dominant.
Binnengroep en buitengroep

De theorie over de verhouding tussen binnengroep en buitengroep
(„in-group" en „out-group") 1 , oorspronkelijk door Sumner ontwikkeld2, lijkt ons in hoge mate instructief voor een beter begrip
van de relatie minderheid - dominant.
De groep, die vanuit haar eigen sfeer de „anderen" beschouwt of
door de „anderen" beschouwd wórdt kan zowel de minderheid als
de dominant zijn. In het middelpunt van onze wereld staat de
groep, waartoe wij zelf behoren, waartoe ik zelf behoor, door Stuart
Chase treffend de „me-first-group" genoemd. Dit is de meestal
intieme kring, waarin wij weten „wat wij aan elkaar hebben",
waarin wij „eikaars taal spreken", waarin wij zonder onze medemensen onbewust te irriteren en zonder herhaalde misverstanden
elkaar goed begrijpen en aanvoelen. Ook zonder een bewuste
uitsluiting van anderen vloeit hieruit reeds een zeker groepsexclusivisme voort, versterkt nog door de eigen groepssymbolen.
Houdt de andere partij niet of niet in voldoende mate rekening
met de vertrouwde en geëerbiedigde eigen taal van de beoordeelde groep dan worden er gemakkelijk gevoelige plekken geraakt.
Een voorbeeld uit de actuele verhouding tussen katholieken en protestanten in
Nederland kan het belang van deze vaststelling aantonen. Bij een bespreking
van „Antwoord op het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode van de
Nederlands Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk" schrijft
1
2

De termen binnengroep en buitengroep zijn ontleend aan Α. M. J.
Grondslagen der sociale psychologie. Leiden 1953, 530.
W. G. SUMNER, Folkways, Boston 1906, 12-13.
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CHORUS,

Van Doornik het volgende over de terminologie, die in de Synodale brief wordt
gebezigd :
„Er staan uitdrukkingen in deze Brief, die grievend zijn voor ieder, die de
Katholieke Kerk ziet als Christus' Bruid . . . Het komt ons voor, dat de oorzaak
allereerst hierin moet gezocht worden, dat de protestant niet in staat is te taxeren,
welke affectieve waarde sommige termen hebben voor het katholieke hart,
evenmin als het omgekeerd het geval is. Wij voelen niet precies aan óf en in
hoeverre een woord kwetsend, sympathiek, ironisch, vleiend of belachelijk klinkt
in de oren van de ander. En het gaat soms om zulke delicate zaken, dat iedere
uitdrukking, ieder synoniem met uiterste tact en fijngevoeligheid moet afgewogen
worden.
Bij lezing nu van sommige passages uit het Herderlijk Schrijven wordt het beeld
opgeroepen van het paard in de porceleinwinkel. Tere zaken, die de katholiek
boven alles dierbaar zijn, worden hier onder logge woordencombinaties verbrijzeld. Christus zou in de Sacramentsprocessie worden tot politiek wapen, de
Transsubstantiatie maakt Hem tot een ding, en uitdagend staan daar de titels
boven de paragrafen : ,De intolerantie van de R.K. Kerk', ,Het machtsstreven
van de R.K. Kerk'. Waarom moet dat? Was er dan geen enkele psycholoog in
de synode, die aanvoelde, hoe b.v. de term ,machtsstreven' sinds enige decenniën
geladen is met associaties aan soldatenlaarzen en amoraliteit? De vraag rijst of
de eerste taak van de Gesprek-partners niet is: eens een serie conferenties te
beleggen over de affectieve betekenis van de gangbare termen" 1 .

Bij een nadere uitwerking van deze theorie tekent Oldendorff aan,
dat een bedreiging van een lid van de binnengroep door buitenstaanders de binnengroep ab geheel alarmeert en de innerlijke
solidariteit zich als het ware verdicht. Komen deze aanvallen of
vermeende aanvallen van buitenaf herhaaldelijk voor, dan kan zich
een permanente frontmentaliteit ontwikkelen, die zo vaak bij minderheidsgroepen wordt aangetroffen. Doch afgezien van een feitelijke
bedreiging door buitenstaanders bestaat er tegenover de buitengroep steeds een zekere, minstens latente vijandigheid en verachting,
gepaard gaande met vrees voor het „vreemde". Deze vijandige,
vreesachtige en meestal ook wantrouwende houding is niet tegen de
„ander" gericht als persoon, doch als lid van de groep buitenstaanders. De leden van de binnengroep houden bepaalde personen op
een afstand, ontmoeten hen bij voorkomende gelegenheden niet als
„persoon" maar als exponent of representant van een groep, die
door collectief aanvaarde eigenschappen gekenmerkt is.
Zoals de gehele groep in verdediging komt, wanneer slechts enige
medeleden worden aangevallen, zo stelt men alle leden van de
buitengroep verantwoordelijk voor daden, die door eenlingen wor1

N. G. M. VAN DOORNIK M.S.C, Katholieke Hoogleraren antwoorden Hervormde Synode,
II, in: De Tijd, 29 Nov. 1950.
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den gesteld. De neiging tot generalisatie is dus groot. Incidentele
symptomen van vijandigheid worden gemakkelijk toegeschreven
aan de groep als geheel, die men er als geheel ook toe in staat acht.
Tenslotte worden innerlijke tegenstellingen en frustraties in eigen
groep meestal afgereageerd op de vijandige buitengroep1. Naarmate de innerlijke spanningen in het Nationaal Socialistische Duitsland groeiden werden de aanvallen tegen de joodse minderheid als
„scapegoat" feller. Op deze buitengroep-minderheid in eigen land,,
nog eens extra „zichtbaar" gemaakt door speciale insignes en naambordjes, werden meestal alle fouten en mislukkingen van het heersende regiem afgereageerd.
Voorzover wij konden nagaan paste Kimball Young de theorie
van de binnengroep en de buitengroep voor het eerst toe op de
tegenstelling tussen katholiek en protestant. „In both Catholic and
Protestant stereotypes we should note the implication of the superiority of the in-group to the out-group" 2 . OldendorfP en Chorus
doen dit eveneens. De laatste in de volgende beschouwing:
„Gereformeerden, Nederlands-hervormden, katholieken, humanisten en anderen
vormen in ons volk groepen, die tegenover elk der andere groeperingen typische
kenmerken van binnengroep tegenover buitengroep ontwikkeld hebben. De
ene groep houdt zichzelf voor de beste, de meest-verlichte, de alleen-zaligmakende
en denkt van de anderen, dat zij achterlijk, dom, kortzichtig, kortom aan alle
mogelijke tekorten lijden, waar ze zelf ver boven verheven zijn . . . Het zien.
van dit phaenomeen zou ertoe moeten leiden dat ieder voor zichzelf zijn eigen
opvatting en die zijner groep in wezen voor de juiste houdt - en dat moet hij
doen ab hij geen zwakkeling of lafaard is - maar dit houdt niet in, dat hij daarom,
de leden van de andere groepen moet verachten of menselijk ab de minderen
moet beschouwen"4.

Wanneer wij later van intergroepsantagonisme zullen spreken dan
heeft deze tegenstelling betrekking op de antithese tussen binnengroep en buitengroep. Zo gezien hangt het begrip sociale spanning
nauw samen met het begrippenpaar „in-group" en „out-group".
Groepsoordeel en groepsbeeld

Enige aspecten, die van belang kunnen zijn bij de bestudering van
de relatie minderheid - dominant, treffen wij aan in een studie van
1
2

A. OLDENDORFF, De psychologie van het sociale leven, Utrecht 1953, 102-112.
KIMBALL YOUNG, Handbook of social psychology, Londen 1948, 302.

3

OLDENDORFF, a.m.,

4

CHORUS, Grondslagen, 534.
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72.

Den Hollander over het groepsoordeel en het groepsbeeld'. Het
groepsoordeel bepaalt het denken en oordelen van de leden der
binnengroep over „het andere volk" en beïnvloedt ook in sterke
mate de uitwendige gedragingen van de binnengroepsleden. Bij
wederkerige beoordeling van groepen, vooral van eenzelfde categorie, die ten opzichte van elkaar als het ware in een concurrentiepositie kunnen verkeren (nationaliteiten, religieuze formaties enz.),
bepaalt het gevoel verregaand het oordeel 2 . De Nederlander heeft
een groepsoordeel over dé Duitser, dé Amerikaan. De arbeider over
dé werkgever, de stedeling over dé boer, de Hollander over dé Fries,
de katholiek over dé protestant en andersom.
Kinderen „leren" vooroordelen tegen andere groepen, waartoe zij
niet behoren. Het karakter van het groepsoordeel wordt inderdaad
in belangrijke mate bepaald door de opvoeding in gezin en school.
Moeder „waarschuwt" voor bepaalde groepen. Een katholiek
immigrant in de Verenigde Staten verhaalt hoe hij in zijn jeugd
geleidelijk aan zijn protestantse buurtgenoten leerde kennen door
alles wat hij daarover in het gezin hoorde zeggen.
Men had het over „the Prods", over „dat volk, dat niets van ons moest hebben".
„Ik werd me bewust", zo gaat hij verder, „dat we niet in een omgeving van
vriendelijke buren woonden, maar ab katholieken gelegerd waren temidden
van oorlogszuchtige protestanten, die niets van ons moesten hebben en ons niet
vooruit lieten komen . . . Toen ik twaalf jaar was, nodigde een protestantse
jongen mij uit om bij de padvinderij te komen . . . Ik vroeg het aan mijn moeder,
maar zij antwoordde neen. ,Zij moeten niets van je hebben', voegde zij eraan
toe. ,het zijn allemaal protestanten' . . . In die tijd begon ik ook de uitdrukking te horen ,Zij hebben alles'. Met die ,zij' waren natuurlijk de protestanten
bedoeld" 3 .

Ook leerboekjes op school kunnen bijdragen tot de vorming van een
ongenuanceerd groepsbeeld. Van Doornik vraagt zich af, of het
verantwoord is, dat iedere schrijver van een geschiedenisboekje
zonder deskundige voorlichting zijn visie maar voorlegt aan
kinderen over wezen en oorzaken van de Hervorming. „De gevoelsindrukken, die de tienjarige leerling ontvangt bij de lessen,
dikwijls verscherpt door intonatie en gelaatsuitdrukking van de
1
2
3

Λ. N. J. DEN HOLLANDER, Het andere volk, een verkenning van groepsoordeel en groeps
beeld, (oratie), Leiden 1946.
Ibid., 4.
Tu. SUGRUE, A Catholic speaks his mind on America's religious conflict. New York
1951, 47-48.
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onderwijzer, bepalen soms voor het leven liefde en afkeer. Hier is
eigenlijk een meesterhand vereist" 1 .
Het „ik" wordt geleidelijk aan geïdentificeerd met het „wij", dat
als superieur wordt ervaren en waarmee het kind zich soUdair
verklaart. Het leert bijv. dat het protestant, katholiek of jood is, en
krijgt van anderen de corresponderende bijnamen te horen „protestantse bok", „roomse p a a p " of „spekjood". Het leert soms onschuldige rijmpjes als: „Roomse papen, klimmen ak apen, in de
bomen, om in de hemel te komen" of „Gereformeerde reuzen, met
j e lange neuzen, trekken aan de bel, komen in de hel" 2 . Toch gaat
het kind stelling nemen tegen de „andere" groepen in steeds wijdere
kringen, vanuit het gezin, de spelgroep, de buurt en de school. Het
leert onderscheid maken en beoordeelt tenslotte de anderen „in
terms of the myth-based superiority-inferiority values". Het kind
is zich grotendeels onbewust, dat zijn omgeving langzamerhand een
anti-jood of een anti-protestant van hem gemaakt heeft3.
„Groepsantagonisme, angst, haat, het willen en wenschen, het
bevestigd of bedreigd zien van eigen cultuurwaarden, het zijn even
zoovele invloeden, die bij de oordeelsvorming over het andere volk
meedoen en dus bij de beeldvorming er van" 4 . Het spreekt vanzelf,
dat rationele rechtvaardiging en rationele verdediging, apologie
volgens de wetten der logica, tegenover de groep, die een emotioneel
groepsoordeel hanteert, nagenoeg geen effect sorteren. De groepsbeelden zijn vaak „ a k kennis en inzicht opgevatte illusies, kristalisatievormen van groepsdriften . . . Ak men van een ander volk
haast niets weet, op primitief beschavingsniveau, ontbreekt elke rem
en baseert men zich op geruchten, laat angst, verachting, haat,
schrik, verbazing de vrije loop. Zo ontstaan vaak de wonderlijkste en
gruwelijkste phantasiebeeiden" 5 . Het is duidelijk, dat het groepsbeeld zeer goed kan worden toegepast op het collectieve oordeel van de
dominant over de minderheid en andersom. Wie niets weet van het leven
in zusterkloosters en toevallig „Maria Monk" of „De zwarte non"
te lezen krijgt kan alleen maar een gruwelijke indruk overhouden.
Het is waarschijnlijk, dat een dergelijk beeld lang gefixeerd blijft.
O p de mogelijkheid van deze voorstellingsfixatie gaat Den Hollander
1
2
3

N. G. M. VAN DOORNIK M.S.C, De groeiende kerk, III, in: De Tijd, I Juli 1949.
Medegedeeld door een respondent in de omgeving van Bolsward.
R. M. MACIVER EN G. H. PAGE, Society, an introductory analysis, Londen 1949,408.
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6.

nog nader in. Het groepsbeeld wordt vaak gefixeerd in een statische
vorm, ofschoon de gedragingen van de andere groep voortdurend
aan sociale veranderingen onderhevig zijn. Het beeld van een deel
der werkelijkheid blijft achter, het is niet meer synchroon met de
intussen gewijzigde werkelijkheid. Het omvat bijv. oude verwijten,
die betrekking hebben op reële gebeurtenissen in het verleden, die
in de huidige maatschappelijke structuur in geen enkel opzicht
meer werkelijkheid zouden kunnen worden. Door reïficatie en een
etiket-geving leidt het beeld een leven los van de werkelijkheid.
Geheel uit de lucht gegrepen is het groepsbeeld nooit.
Later zullen wij enige concrete toepassingen geven van de theorie
over groepsoordeel en groepsbeeld binnen het kader van de sociale
spanningen tussen katholieke minderheid en protestantse dominant.
SPECIFIEKE KENMERKEN VAN
DE R E L A T I E M I N D E R H E I D - D O M I N A N T

Vooroordeel en dmriminatie

Het niet-gelijkwaardig behandelen of de discriminatie van de
minderheid werd in het voorgaande het voornaamste kenmerk genoemd van de relatie minderheid — dominant.
Discriminatie kan in velerlei verschijningsvormen optreden.
PoUtieke discriminatie belet een democratische uitoefening van het
stemrecht. Economische discrimatie blokkeert de bestaansmogelijkheden en welvaartstoename van de minderheid. Beroepsdiscriminatie stelt de minderheidsleden achter bij een gelijkmatige verdeling
van overheidsbetrekkingen of weert hen zonder meer uit bepaalde
betrekkingen of functies. De beter betaalde betrekkingen blijven
gereserveerd voor de leden van de dominerende groep. Vestigingsdiscriminatie is aanwezig, wanneer de dominant openlijk of verborgen de vestiging van personen of instellingen, tot de minderheidsgroep behorend, in een bepaalde streek of plaats verhindert of
bemoeilijkt. Publieke discriminatie heeft betrekking op het weren
van minderheidsleden uit restaurants, ziekenhuizen, vervoermiddelen, instellingen voor onderwijs enz. Al deze vormen kan men in
brede zin sociale discriminatie noemen. In stricte zin heeft sociale
discriminatie betrekking op het weren van de minderheid uit
gezelligheidsverenigingen en clubs en op het belemmeren van
intieme omgang, connubium enz. Hieraan kan misschien nog het
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type van nationale discriminatie worden toegevoegd, wanneer
namelijk minderheidsleden bij nationale manifestaties en plechtigheden worden behandeld als een groep, die er eigenlijk niet bij
hoort, die naar de opvatting van de dominant in wezen meer
„vreemden" dan landgenoten zijn, een soort halfburgers, die men
liever op de achtergrond houdt1.
Het psychisch correlaat van de uiterlijke discriminatie is het vooroordeel. Gittier onderscheidt in dit verband twee typen vooroordelen. Het eerste uit zich, zoals hij dit noemt, in „overt forms of
group opposition". Het is het type van vooroordeel, dat de minderheidsleden belet om in bepaalde delen van een stad te gaan wonen,
hen uit bepaalde scholen verwijderd houdt, stemrecht ontneemt,
geen toegang verschaft tot hotels, clubs of theaters. Dit soort is
democratisch aanvechtbaar. Maar er is nog een tweede type. Dit
is, zo vervolgt hij dan letterlijk, „more basic and more insidious,
difficult to rout from its hidden recesses, and almost pervious to any
form of concrete action. It is subtile, covert and non-institutionalized". Dit vooroordeel kan als een soort „folkway prejudice" of als
een „general feeling of againstness" bestaan zonder dat de drager
voorstander is van discriminerende maatregelen2.
De auteur geeft dan het voorbeeld van een gesprek, dat hij eens afluisterde tussen
twee dames in een autobus. De een vertelde de ander, dat zij juist mevrouw R.
bezocht had in het ziekenhuis. „O, ik weet al wie zij is. Dat is je buurvrouw, is
het niet?" „Ja", was het antwoord. „Ze is geloof ik katholiek, hè?" „Ja", was
het antwoord weer. „En je andere buurvrouw is mevrouw S. Die is geloof ik
ook katholiek". „Ja, dat is ze" en, zo voegt zij er met een zekere lijdzaamheid
aan toe, „je weet hoe je je eigen voelt, wanneer je tussen katholieken in moet
zitten". Een dergelijk gesprek geeft volgens Gittier de „general folk atmosphere"
weer. De kinderen van deze mevrouw zullen heus wel met de buurkinderen
mogen spelen en zij zal werkelijk geen voorstandster zijn van discriminerende
maatregelen, maar er is een vooroordeel.

Zo kan men weinig voelen voor joden, roomsen of negers en tegelijkertijd elke medewerking ontzeggen, wanneer er bijv. een
systematische economische boycot van deze groepen wordt georganiseerd.
Met het voornaamste objectieve kenmerk van de relatie minderheid - dominant, de ongelijkwaardige en onderscheiden behandeling in alle genoemde variaties, gaat aan beide zijden een subjectieve gesteltenis gepaard, die de onderlinge verwijdering nog
1
2

C. F. MARDEN, Minorities in American society, New York 1952, 43.
J. B. GmxER, Man and his prejudices, in: Scientific Monthly, Juli 1949, 43-47.

18

kan vergroten. Bij de beschrijving hiervan blijft het noodzakelijk de
relatie minderheid - dominant als een intergroepsverschijnsel te
zien. Het ligt voor de hand, dat de minderheid gemakkelijk als
passief wordt voorgesteld, als een groep, die de actie van de dominant slechts ondergaat. Zo wil Rose het gehele minderheidsvraagstuk naar de houding van de dominant verschuiven. Er bestaat
volgens hem geen neger-vraagstuk in de Verenigde Staten, doch
alleen een blanken-vraagstuk. Minderheidsproblemen bestaan
slechts in de geest van de dominant1. In werkelijkheid geven de
leden van minderheidsgroepen, afgezien van hun min of meer
irriterende afwijkende physieke of culturele eigenschappen, ook
actief in hun gedragingen aanleiding tot een afwerende houding
van de dominant. Het schema van actie en reactie is te gecompliceerd voor een louter eenzijdige uitleg.
Economische discriminatie en beroepsdiscriminatie kunnen armoede, sociaalculturele achterlijkheid en zelfs een hogere frequentie
van criminaliteit tot gevolg hebben. Het wordt een tragische
vicieuze cirkel, want deze grotendeek opgedrongen minderheidskenmerken worden dan door de dominant als groepseigenschappen
aangezien: de leden van de minderheid zijn dom, achterlijk, gevaarlijk, niet te vertrouwen en missen alle capaciteiten om bepaalde
functies uit te oefenen. Zo krijgt de dominerende groep voortdurend
nieuwe argumentaties en rationalisaties om haar verachting, achterstelling en uitsluiting te rechtvaardigen.
In feite beïnvloedt de voortdurende sociale afzondering de mentaUteit van de minderheidsleden. Krech en Crutchfield schrijven
hierover het volgende: „Als Chinezen ofJoden zich niet met andere
groepen mogen ophouden en er geen enkele vermenging wordt toegestaan, dan moeten zij hun behoefte aan ,belongingness' binnen
hun eigen groep bevredigen. Dat kan hen weer overdreven gesloten,
geheimzinnig en zelfs stiekem maken"2. Deze neiging tot coterie- en
kliekvorming, goeddeels te verklaren door de houding van de
dominant, wordt door de leden van de dominant spoedig als een
soort conspiratie tot verzet ervaren, zodat de onderlinge spanningen weer groter worden. Dat het hier om een wisselwerking gaat
blijkt uit de volgende toepassing op de katholieke minderheid in
ons land.
1

2

ROSE, a.w.,
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Naar aanleiding van de kardinaalsbenoeming van de aartsbisschop van Utrecht
in 1946 schrijft Anton van Duinkerken het volgende: „De legende, dat Roomsch
en onbetrouwbaar identiek zijn, begint gelukkig te verdwijnen, doch zij is
ontstaan onder omstandigheden, die de Roomschen, practisch uitgesloten van
alle voordelen van het staatsburgerschap, wel bijna dwongen tot geheime samenscholing, vaak zelfs tot ontveinzing van het aldaar gesprokene. Zij heeft grond
in de werkelijkheid, zoab de meeste legenden. Een zekere achterdocht, misschien
samenhangend met een niet geheel overwonnen gevoel van minderwaardigheid,
is den Nederlandschen katholiek vaak tot zijn schade eigen, wanneer hij in
aanraking komt met andersdenkende landgenooten, of hun bedoelingen gaat
interpreteeren " 1 .

Nawerking en emancipatie

De maatschappelijke verhoudingen, die door de relatie minderheiddominant in objectieve zin zijn teweeggebracht zoals de ongelijkheid en achterstand, en daarmee samenhangend ook de subjectieve
gezindheden blijven sociologisch en sociaalpsychologisch nawerken,
zodra principieel, in de grondwet bijv., de gelijkheid van nationaliteit, ras of godsdienst is vastgelegd en deze formele pariteit ook geleidelijk in het pohtieke, sociale en culturele leven gerealiseerd wordt.
De strijd, die aan de wettelijke gelijkstelling voorafgaat en de pogingen om de ingelopen, gedwongen achterstand in te halen in een
vrij spel van krachten wordt emancipatie genoemd. Er blijven restverschijnselen van de historische relatie minderheid - dominant
nawerken, die de emancipatie van de minderheid zowel pontief als
negatief kunnen beïnvloeden.
Een groep, welke in het verleden steeds onderdrukt is, ontleent
aan de zedelijke verontwaardiging hierover waarschijnlijk een
krachtige prikkel om aan de resten van discriminatie en achterstelling een einde te maken. Van Heek wijst in dit verband op de
„penalization"-theorie van Toynbee. Groepen, die door onderdrukking verhinderd worden de functies uit te oefenen, welke zij in
vrijheid wellicht zouden hebben gekozen, gaan zich des te intenser
en doorgaans met opvallend succes aan de werkzaamheden wijden,
die nog voor hen openstaan2. Zij zouden aan geestelijk en godsdienstig élan en aan groepsintegratie winnen, naarmate haar
wereldlijke invloed werd ontzegd. „De Joden en Hugenoten in
Europa, de Parsi's in Azië, de Mormonen in Amerika; zij allen
hebben in de loop der geschiedenis sterke groepsintegratie, levendig
1

A. VAN DUINKERKEN, Achtergrond der Kardinaalsbenoeming, in: Elseviers Weekblad,
23 Maart 1946.

2

VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 122.
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geloof en krachtige economische activiteit getoond ; dit niettegenstaande - beter gezegd : dank zij - het feit, dat zij' op ernstige wijze
wat hun godsdienst betreft zijn onderdrukt". Belangrijk in deze
theorie is volgens Van Heek de opvatting, dat de gewekte stimulans
zijn invloed kan blijven uitoefenen, ook al is de beïnvloedende factor, de onderdrukking reeds lange tijd verdwenen. De vroegere
onderdrukking blijft hier dus in positieve zin het godsdienstig élan
en de groepsintegratie van de minderheid stimuleren en werkt als
zodanig ook in de emancipatie-periode na.
De neiging om zich bij een beperkte ontplooiingsmogelijkheid met
bijzondere ijver op vervangingsfuncties toe te leggen biedt echter
niet de enige verklaring van het bijzondere élan en de groepsintegratie van minderheden. Vóór de wettelijke gelijkstelling kan als
reactie op de uitsluiting door de dominant een naar binnengekeerd
voor-zich-zelf-zorgen ontstaan en een naar buitengekeerde defensieve houding. Alle eventueel schaarse krachten worden in verzet
gebundeld. Dit élan en deze groepsintegratie kunnen ook nawerken
in de emancipatie-periode. Het geconcentreerd verzet tegen restverschijnselen van discriminatie blijft. De emancipatie-kans zélf
biedt een geheel nieuwe stimulans. Er opent zich een toekomstperspectiefvan gelijkheid, van een inhalen van de achterstand. Hier
is niet meer sprake van een nawerking zonder meer, doch van een
élan en een groepsorganisade, die de emancipatie, eenmaal volksbeweging geworden, noodzakelijk begeleiden. Naast de defensieve
geslotenheid, de ghetto-mentaliteit en de coterie-geest van vroeger
komt een bewust gekozen emancipatie-isolement, een organisatorische machtsvorming. De macht van het getal gaat in deze phase
een belangrijke rol spelen, zeker op politiek niveau, waar de getalsterkte bij een evenredige vertegenwoordiging onmiddellijk effect
heeft. Ook op sociaal en cultureel terrein brengt het emancipatieisolement een veelheid van organisaties.
Bij de nieuwere vreemde nationaliteitsminderheden in de Verenigde Staten is
nog een sterker neiging tot „nationality communities" 9door onderling connubium bijv., merkbaar dan bij de vroeger geïmmigreerde groepen het geval was.
In 1945 bestonden er in de Verenigde Staten 155 nationaliteitsorganisaties met
31.990 vertakkingen en 2.883.541 leden. Deze organisaties zijn volledig op selfsupporting ingesteld. Zij bestrijken alle sectoren van het maatschappelijk leven.
Brown en Roucek merken hierbij op „that foreign nationality groups desire
social segregation for one or several reasons, or that they have been discriminated
against in other organizations in an attempt to avoid discrimination"1.
1

F. J. BROWN EN J. S. ROUCEK (ed.). One America, New York 1945, 650.
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Bij de interpretatie van het bijzondere élan en de sterke groepsintegratie, die minderheden dikwijls te zien geven, mag men echter niet
het specifieke karakter van de betrokken groepen uit het oog verliezen. Zo kan een religieuze groep, welke noch in het verleden
noch in het heden als een sociologische minderheid beschouwd kan
worden, zich in een naar godsdienst afwijkend milieu een zekere
beslotenheid opleggen tot bescherming tegen mogelijk negatieve
invloeden van de omgeving, uit integriteitsbescherming en om tot
de innerlijke ontwikkeling van eigen geestelijk bezit te geraken.
Tenslotte gebruikt iedere belangengroep instituten en organisatievormen om de groepscohaesie van eigen leden te versterken en een
werfkracht onder niet-leden uit te oefenen. Ook nationaUteitsgroepen of levensbeschouwelijke formaties, die uit zichzelf een
zwakke institutionele binding kennen, worden in de onderlinge
conflictsituatie tussen de georganiseerde belangengroepen wel gedwongen om de groepsorganisatie te bevorderen. Wanneer minderheidsgroepen dus een bijzonder élan en een sterke groepsintegratie
aan de dag leggen dan behoeven deze verschijnselen niet uitsluitend
aan de nawerking van een historische minderheidspositie te worden
toegeschreven.
De emancipatie van de minderheid kan ook negatief worden beïnvloed door de restverschijnselen van de historische relatie minderheid - dominant. StofFelijk en geestelijk verarmd door achterstelling
en uitsluiting blijft de minderheid wellicht lange tijd in haar
historische inertie en sufheid volharden. De emancipatie komt moeizaam op gang door de passieve lusteloosheid, waarin de leiders aanvankelijk maar moeilijk beweging kunnen krijgen. De zelfverzekerde
stemming van de gemakkelijke heerser blijft hierdoor de houding
van de dominant kenmerken. De levenskracht en de activiteit van
de minderheid wordt onderschat en men blijft er lang van overtuigd,
dat alle maatschappelijke verschijningsvormen en instellingen van
publieke aard nog geheel doordrongen zijn van de sfeer en het
waardenpatroon van de dominant. De oude spanningen groeien
echter weer in hevigheid, wanneer de aanvankelijk ongevaarlijk
geachte groep door een goed gebruik van de verkregen vrijheden er
geleidelijk in slaagt om de achterstand in de diverse sectoren van
het maatschappelijk leven in te lopen en soms zelfs de oude dominant in bepaalde opzichten voorbij dreigt te streven. In hun loopbaan door de geschiedenis komen minderheid en dominant dan
naast elkaar te liggen, waardoor de competitie, in het algemeen
22

reeds een kenmerkend verschijnsel voor onze moderne organisatorische maatschappij, nog intenser wordt. De nog sterk gefixeerde
groepsbeelden en ongunstige vooroordelen tegen de historische
minderheid worden dan weer levend. Nu geen discriminatie met de
wet in de hand meer mogelijk is worden er vrije groepen in het leven
geroepen, die zich ten doel stellen de emancipatie van de minderheid zoveel mogelijk te belemmeren. Er ontstaan anti-organisaties,
zoals de „Know Nothings", of de „Ku Klux Klan" in de Verenigde
Staten, die in de trant van „separate but equal" willen afdingen op
de vrijheden door de minderheden verkregen.
In dit verband is de uitlating van Abraham Lincoln in 1855 illustratief. Volgens
zijn mening werd de formule „all men are created equal" alleen geaccepteerd,
wanneer er „except Negroes" aan werd toegevoegd. En als de „Know Nothings"
het voor het zeggen hadden kwam er de beperking bij „except Negroes, and
foreigners, and Catholics" 1 .

Juist in die sectoren, waar de oude minderheid aan de winnende
hand is, zijn de wederzijdse verhoudingen het gevoeligst. Staan er
tegenover successen van de minderheid mislukkingen in de kring
van de dominant dan kunnen deze frustratie en groeiende twijfel
aan eigenwaarde aggressieve uitvallen tegen de zo gemakkelijk
overheerste of in schijn overheerste groep stimuleren. „Iemand, die
in eigen kring wordt gedwarsboomd", aldus Maclver en Page,
„streeft ernaar om de ,vijand', Joden, Negers of Katholieken, te
vernietigen; juist omdat hij zich in zijn eigen groep verworpen voelt
wil hij een geforceerde uitdrukking aan zijn lidmaatschap geven
door zich denigrerend uit te laten over de buitenstaander"2. Een
felle tegenactie van de minderheid kan de zo ontstane spanningen
nog vergroten. In het algemeen wordt de oude dominant in het
bijzonder geïrriteerd door grootscheepse manifestaties van de vroegere minderheid en ontplooiing van machtsvertoon, zeker wanneer
de getalsterkte van beide groepen op de duur weinig uiteenloopt of
de minderheid feitelijk in getal steeds de meerdere is geweest. Misschien speelt hier de diepliggende vrees van de dominant een rol,
dat er eenmaal een „omkeer" van de historische verhoudingen zal
komen, waarin de oude minderheid rancuneus de wapens zal opnemen in een beslissende strijd tegen de vroegere onderdrukker.
Een nawerkingsverschijnsel, dat negatief inwerkt op het eman1

E. С

M c . DONAGH EN E. S. RICHARDS, Ethnic relations in the United States,

New York 1953,41.
2

M A C I V E R EN PAGE, a.w.,

410.
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cipatiestreven van de minderheid is tenslotte het feit, dat de leden
van de minderheid kunnen blijven lijden aan een soort vervolgingspsychose. Zij zien nog tegenwerking, waar in feite van geen tegenwerking meer sprake is. Persoonlijke mislukkingen of gebrek aan
capaciteiten worden gecamoufleerd door de oorzaak daarvan uitsluitend aan de anti-houding van de dominant toe te schrijven, bijv.
bij het verkrijgen van hogere betrekkingen. In deze situatie kunnen
minderheidsleden ook in de emancipatie-periode overgevoelig
blijven. Zij schrijven aan de oude overheersende groep allerlei boze
bedoelingen toe en zien zichzelf voortdurend door de ogen van de
dominant1.
T Y P O L O G I E V A N DE M I N D E R H E D E N

Wirth onderscheidt de minderheden naar de verschillende doelstellingen, die zij na hun vrijmaking of emancipatie ten opzichte van
de vroegere dominant trachten te realiseren2.
Het eerste type noemt hij de pluralistische minderheid. Voor meerdere
groepen in eenzelfde samenleving worden gelijke burgerrechten
gewaarborgd en binnen het kader van een vreedzaam en democratisch pogen streeft de minderheidsgroep naar een verdraagzame
houding ten opzichte van de dominant. Dit streven houdt impliciet
rekening met de overtuiging, dat een cultureel pluralisme een van
de noodzakelijke voorwaarden is voor een rijk en dynamisch samenlevingspatroon. Naarmate de dominant zich verzekerd weet van de
handhaving van eigen waarden laat zij meer speelruimte toe aan de
verlangens van de minderheid. Het enige wat soms aan vrijheid
wordt gevraagd is een onbelemmerde uitoefening van godsdienst.
Het doel van de pluralistische minderheid is de volle ontplooiing
van de emancipatie of zoals Wirth het omschrijft : „wresting from
the dominant group the fullest measure of equality in all things
economic and political and the right to be left alone in all things
cultural" 3 .
Het streven naar een zekere zelfstandigheid inzake uitoefening
1

1

3

E. Vi STONEQUIST, The marginal man, New York 1937, 150. Het probleem van
de marginale mens, die „half-weg" is tussen twee contrasterende culturen,
waartussen opvattingen van superioriteit en inferioriteit, van vooroordeel en
oppositie heersen, heeft veel gemeen met het minderheidsvraagstuk. Vgl.
Oldendorff, a.w., 119.
WIRTH, a.w., 354 w .

Ibid., 357.
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van godsdienstige practijken en de handhaving van een eigen cultureel leven stoot op de meeste weerstanden bij de dominerende
groep, want juist op deze terreinen heeft de dominant de meeste
neiging om haar overheersende invloed en macht te laten gelden.
„Waar echter", zo voegt Wirth hieraan toe, „de betrokken groepen
van hetzelfde ras zijn en slechts naar taal, godsdienst of cultuur
verschillen, krijgen de onderlinge spanningen een meer geaccentueerd karakter en worden de pogingen om de minderheidsgroep
te domineren evidenter" 1 . In het algemeen onthoudt de pluralistische minderheid zich van een intieme sociale omgang en van
connubium met de leden van de dominerende groep. De institutionele leiders van de minderheid bevorderen dit in ieder geval niet.
Dit is wel het geval bij het tweede type, de zich assimilerende minderheid. Zij streeft ernaar om zich zoveel mogelijk te vermengen met
de dominant en laat daartoe aan haar leden de volste vrijheid tot
individuele zelfontplooiing. Haar ideaal is eenmaal door de dominerende groep totaal geaccepteerd te worden. Daartoe worden hier
intiem sociaal contact en connubium toegestaan en zelfs aangemoedigd. Het welslagen van een dergelijk assimilatie-proces is afhankelijk van de grootte der minderheidsgroep en van de tijdsduur,
waarin dit proces zich kan doorzetten. De immigranten-minderheden in de Verenigde Staten vormen hier het klassieke voorbeeld.
Soms blijven deze minderheden toch nog uit religieus oogpunt verre
van een volledige assimilatie.
Het derde type minderheid streeft naar een volledige afscheiding van
de dominant. Het voornaamste doel is politieke en culturele onafhankelijkheid. Het betreft hier meestal nationaliteitsminderheden.
Zo hadden bijv. de Ieren, Tsjechen en Polen aan het eind van de
eerste wereldoorlog hun onafhankelijkheid bereikt.
Het laatste type noemt Wirth de militante minderheid. Militant dan
in een zeer bijzondere betekenis, want dit type streeft méér na dan
alleen verdraagzaamheid, assimilatie of politieke en culturele autonomie. Overtuigd van eigen superioriteit en geïnspireerd door een
zekere veroveringslust streven de leiders van dit type minderheid
naar de uiteindelijke overheersing van de dominerende groep. Een
streven, dat meestal in een bittere ontgoocheling eindigt. De Naziminderheden, die met behulp van Duitsland streefden naar een
volledige annexatie van de buurstaten, waarin zij verbleven, kunnen
hier in zekere zin als voorbeeld gelden.
1

Ibid., 353.
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NABESCHOUWING

Het begrip minderheid, dat zowel toepasselijk is op nationale of
raciale als op religieuze groeperingen, bleek gekenmerkt te zijn door
een relatie tussen een verdrukte, uitgesloten of achtergestelde groep
en een dominerende groep, welke de verdrukking, uitsluiting of
achterstelling uitoefende. Tijdens de periode van een gelegaliseerde
achterstelling en nog lange tijd daarna, in de zg. nawerkingsverschijnselen, blijven de objectieve en subjectieve gevolgen hiervan
merkbaar. Uit deze begripsomschrijving volgt, dat de bestudering
van bepaalde minderheidsvraagstukken steeds een tweezijdig
karakter moet hebben. Zonder een juist inzicht in de mentaliteit
en houding van de dominant zijn de gedragingen van de minderheid niet verklaarbaar.
In de democratische westerse samenleving komen er thans geen
wettelijk verdrukte minderheden meer voor. Er is meestal sprake
van historische minderheden van het pluralistische of zich assimilerende type, dus van minderheden in de nawerkingsphase met een
ten dele voltooide emancipatie.
Belangrijk is tenslotte dat een bestudering van de specifieke relatie
minderheid - dominant steeds geplaatst wordt in het kader van de
algemene intergroepsverschijnselen, die zich ook afgezien van een
historische verhouding tussen minderheid en dominant tussen verschillende belangengroepen voordoen.
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Hoofdstuk II

KATHOLIEKE MINDERHEID
EN P R O T E S T A N T S E D O M I N A N T

INLEIDING

De verhouding tussen katholieken en protestanten in Nederland
kan voor de eerste eeuwen na de Reformatie getypeerd worden als
een relatie tussen minderheid en dominant. Sommige niet-katholieke auteurs spreken niet graag van een onderdrukking door de
protestantse dominant en vinden het woord achterstelling alles
welbeschouwd en vergelijkenderwijs gesproken toch meer op zijn
plaats. Wijzen termen als achterstelling, discriminatie of ongelijkwaardig behandelen reeds op de historische minderheidspositie van
het katholieke volksdeel, Van Heek stelt duidelijk vast, dat de
nederlandse katholieken in de 17e en 18e eeuw in ons land zeker
zijn onderdrukt en dat zij thans nog als groeiende minderheidsgroep
bepaalde weerstanden ondervinden1. Hij duidt dus tevens op een
nawerking van de historische relatie katholieke minderheid protestantse dominant tot in het heden toe. Na de wettelijke gelijkstelling in 1796 blijven zich inderdaad in de verhouding tussen
katholieken en protestanten verschijnselen voordoen, die door de
toepassing van het sociologisch begrip minderheid als nawerkingsverschijnselen zijn te karakteriseren. De beschrijving en interpretatie
1

Vgl. J. EN A. ROMEIN, Erflaters van onze beschaving, IV, Amsterdam 1940, 184
en VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 118,120 w . De katholieke historicus VERBERNE
merkt in dit verband op, dat de Staten nimmer van zins zijn geweest het
katholicisme rigoureus te vervolgen en metterdaad uit te roeien. „De volstrekte heerschappij van één kerkgenootschap heeft de vaderlandse regentie
nooit aanvaard. Een eigenlijke staatskerk is er in de Republiek feitelijk nooit
geweest, wel een bevoorrecht kerkgenootschap, een kerk van de staat. . .
Intussen de feiten blijven: het katholicisme was in de Republiek een door
argwaan omgeven en door plakkaten steeds bedreigde minderheid geworden,
zonder betekenis uiteraard als nationaal bindmiddel" (L. G. J. VERBERNE,
Rede, uitgesproken tijdens het eerste lustrumcongres van het Centrum voor
Staatkundige Vorming op 2 September, 1950 in: Katholicisme, Verdraagzaamheid
en Democratie naar Nederlandse verhoudingen, Den Haag, 1950, 30-31).
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van enige belangrijke nawerkingsverschijnselen op het niet-theologische vlak maken het onderwerp uit van dit hoofdstuk.
Zoals reeds opgemerkt bestaan er geen internationaal geldende
minderheidskenmerken. Protestantisme en katholicisme kunnen in
het ene land als minderheid en dominant en in het andere als
dominant en minderheid tegenover elkaar staan. De concrete
historische ontwikkeling van een volk in de na-reformatorische
periode speelt hier dus een belangrijke rol. O m een scherper inzicht
te krijgen in het specifieke karakter van de nederlandse situatie
zullen wij soms een vergelijking maken met de verhouding tussen
katholieken en protestanten in de Verenigde Staten, waar eveneens
nawerkingsverschijnselen van een historische relatie tussen katholieke minderheid en protestantse dominant aanwijsbaar zijn 1 . Tot
op welke hoogte deze vergelijking bruikbaar is, wordt ter plaatse
duidelijk uiteengezet.
N a de bestudering van enige inleidende vraagstukken worden
ontstaan, consolidatie en nawerking van de relatie katholieke
minderheid - protestantse dominant beschreven. D a a m a wordt
bijzondere aandacht gegeven aan het godsdienstige élan, de groepsorganisatie en de sociale spanningen als nawerkingsverschijnselen.
Tenslotte volgt een godsdienst-sociografische typering van de
katholieke minderheidsgroepen.
T H E O L O G I S C H E EN N I E T - T H E O L O G I S C H E B E N A D E R I N G

Theologische benaderìng
Meer dan anders vraagt de benadering van een godsdienstig of met
godsdienst samenhangend verschijnsel van een socioloog bescheidenheid, omdat er „onzichtbare" factoren in het spel kunnen zijn,
die buiten de grenzen van zijn observatievermogen vallen. Zoals
vooral de oecumenisch ingestelde theologen zich tegenwoordig
1

W. HERBERG schrijft over de vroegere verdrukking der amerikaanse katholieken het volgende: „Catholics had by no means an easy time of it in colonial
America. Their church was proscribed in most of the colonies and actively
persecuted in some. Only in Maryland, Pennsylvania, New York, and Rhode
Island were they tolerated; some relaxation set in during the latter part of the
eighteenth century; but there was no real relief till the Revolution and the
Constitution assured them a .secure and equal status under the federal government. (Some states continued discriminatory laws and practices until well
into the nineteenth century)" {a.w., 151).
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steeds meer bezinnen op de zg. niet-theologische factoren, zo is er
ook alle reden voor sociologen om duidelijk te demonstreren, dat zij
zich bij de benadering van een godsdienstig groepsverschijnsel het
méde-theologisch-bepaald-zijn van een dergelijk gegeven bewust
zijn zonder zich hierbij aan grensoverschrijdingen schuldig te
maken. Met de beperking, die wij ons opleggen door een zuiver
niet-theologische benadering na te streven kan echter een zekere
verruiming van inzicht samengaan door enige theologische indicaties te vermelden. Wij zullen het echter bij deze vermelding laten.
De confessionele scheiding tussen katholieken en protestanten,
theologisch gezien teruggaand op een anders verstaan van Gods
Openbaring en niet-theologisch veroorzaakt door tal van andere
factoren, ligt ten grondslag aan de antithese tussen katholieke minderheid en protestantse dominant. Volgens protestantse opvatting
wits de breuk met de Katholieke Kerk geen sectarische daad, maar
een noodzakelijk antwoord op de waarheidsvraag, niet zozeer een
„werk des vieses", maar een correctie op een tekort van de Katholieke Kerk 1 . In zekere mate vindt men deze twee elementen,
scheiding als „werk des vieses" en scheiding als correctie op een
tekort, in alle confessionele scheidingen terug, ook in de latere afsplitsingen van de kerken der Reformatie. Zuiver theologisch gezien,
zoekend naar de waarheidsvraag, in de smart en de teleurstelling
om de gescheidenheid, liggen hier reeds bepaalde spanningen, die
uiteraard tot spanningen zullen worden tussen groepen, die de verschillende geloofsovertuiging op duidelijk zichtbare wijze zijn toegedaan. In deze sfeer ontstaan onverdraagzame verdrukking en
uitbuiting. Buiten kleine groepen van beter willenden heerste er ten
tijde van de Reformatie zowel bij katholieken als bij protestanten
onverdraagzaamheid in godsdienstige aangelegenheden. De uiterste
consequentie van deze theologische onverdraagzaamheid licht
Polman als volgt toe:
„Het is niet uitgesloten, dat er omstandigheden denkbaar zijn, waarin antipapisme een deugd kan worden genoemd, zij het dan ook geen goddelijke. Wie
werkelijk meent, dat de Paus de Antichrist is, heeft gelijk ab hij zich onmiddellijk
aan het werk zet om, desnoods op eigen gelegenheid, de Roomse religie uit te
roeien. Dat kan zelfs zijn heilige plicht zijn. Wie volgens zijn geweten handelt
gaat steeds vrij uit. Ook het slachtoffer moet dit erkennen al is hem dit pijnlijk
en al houdt hij die overtuiging voor vals"2.
1
2

F. BOEKWINKEL, Kerk en Secte, Den Haag 1953, 17-19 en 65.
P. POLMAN O.F.M., Godsdienst in de Gouden eeuw, Utrecht 1947, 46.
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Zodra wij echter horen spreken over verdrukking en achterstelling
van gelovigen omwille van hun godsdienst, denken wij aan een
diepere antithese, die voor alle christenen en dus evenzeer voor
katholieken als protestanten geldt namelijk aan de tegenstelling
tussen Christendom en „wereld". Waar er christenen in heden of
verleden worden vervolgd, is er sprake van een participatie aan het
Christendom als ergernis voor de „wereld" in de evangelische zin
van het woord, als voortdurende aanstoot, waardoor de haat van
de „wereld"-dominant wordt gewekt. De Incarnatie, zoals het
Evangelie haar begrijpt, bedoelt niet de apotheose van de wereld,
maar juist een breuk met de wereld, zoals Gods Zoon niet tot Zijn
genoegen het vlees aannam, maar er in neerdaalde voor de dood»
Toen de apostelen het Evangelie gingen verkondigen hebben zij
niet de bekering der wereld verwacht, maar de haat der wereld1.
Inzoverre zullen er altijd verdrukte en gehate christelijke minderheden zijn, die hun lot geduldig zullen dragen. Over de mate van
antithese met de wereld kunnen er ook tussen christelijke groeperingen onderling meningsverschillen tot groepsverschillen worden
en daardoor ook tot wederzijdse vormen van onverdraagzaamheid
uitgroeien. Zo ziet Boerwinkel de Gereformeerde Kerken als voorbeeld van een gesloten kerk-type, omdat zij indertijd ontstaan zijn
uit protest tegen de verslapping in de Hervormde Kerk. De gereformeerden wensten een krachtige, principiële lijn en daarom „geen
samenwerking met de wereld, maar antithese. Geen halven, maar
helen. Geen slappe irenici, maar stoere strijders die een kloek getuigenis geven"2.
Consequent doorgedacht kan er met de spanning tussen Christendom en wereld in de loop der tijden ook een voortdurend emancipatiestreven gepaard gaan, waarbij geduld en lankmoedigheid tot
felle strijdbaarheid worden in dienst van de hogere waarden van
geloof en geweten. In de kerkgeschiedenis van ons land motiveerde
Kuyper zijn protest tegen en breuk met de Hervormde Volkskerk
als een uitgeleid-worden uit het diensthuis. „Kuyper's Doleantie",,
aldus De Rooy, „vergunt ons de ware aard van wat door katholieken
emancipatie wordt genoemd beter te zien: niet bepaalde groepen
van mensen, verenigd in een bepaalde vorm van kerk-organisatie
hebben zich bevrijd, maar zij bevrijden een idee, dat zij in zich
1

L. BOUYER, Christianisme et eschatologie, in: La vie intellectuelle, 1948, 15-16,.
geciteerd door G. THILS, Het Katholicisme van de toekomst, Bilthoven 1953, 69.
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dragen: het idee van het christendom, dat zij te hoog dragen in hun
hart om het in de vernederende positie van het diensthuis te laten.
Dat wat in hun leven en denken en in gans de wereld voor hen het
voornaamste was, het christelijk geloof, mocht niet onderliggen; dat
idee mocht niet terug-gedrongen worden naar de zolder. Emanci
patie of wegtrekken uit het diensthuis: het is de strijd van een levens
conceptie tegen een totaal andere; in diepste wezen is emancipatie
geschiedenis de beschrijving van een theologisch conflict, dat zich
in de gehele wereld tegelijkertijd voordoet". Dus niet wat observeer
baar is aan elk emancipatie-streven van een minderheid zoals reha
bilitatie na geleden onrecht, opklimmen tot een rechtmatige juri
dische positie en het genot van vrijheid, maar als eigenlijk dragende
gedachte: „hoe moet het oude christendom in de moderne wereld
staan, hoe moet het alle levensverhoudingen doordringen?" 1 . Bij
deze enkele indicaties voor een theologische benadering van de
verhouding minderheid - dominant, toegepast op religieuze for
maties, willen wij het laten om ons tot een niet-theologische be
nadering te beperken.
Met-theologische benadering

Zowel in Nederland als in Amerika zijn er sociologen geweest, die
de verhouding tussen katholieken en protestanten in eigen land
hebben gezien als een historisch gegroeide verhouding met in oor
sprong, consolidatie en nawerking karaktertrekken van de socio
logische relatie minderheid - dominant. In Nederland was het de
nederlands hervormde hoogleraar Van Heek, die het sociologisch
begrip minderheid het eerst toepaste op de katholieke bevolkings
groep ter verklaring van haar bijzondere gezindheid ten aanzien van
2
het vraagstuk der geboortebeperking . In Amerika treft men in
studies over het minderheidsvraagstuk in dit land ook gedeelten aan,
die aan de verhouding tussen katholieken en protestanten zijn
gewijd. Bij Rose met name een verhandeling over „De Katholieken
en de Katholieke Kerk" en bij Marden over „Protestantisme en
3
dominantspositie" en „Katholicisme en minderheidspositie" . Twee
andere auteurs, Eaton Simpson en Milton Yinger, bespreken uit
drukkelijk het onderwerp „Minderheden en godsdienst", doch zij
1

2
3

N. DE ROOY, in: I.V.H. ( = L . J. ROGIER EN N . DE ROOY, In Vrijheid Herboren,
Den Haag 1953), 346-34θ.
V A N HEEK, Het geboorte-niveau, 116-117.
ROSE, a.w.,

54 w .
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beschrijven hier bijna uitsluitend de houding van katholieken en
protestanten ten opzichte van de negers1. Zeer recent zijn de
werken van Herberg en Kane2, die geheel aan de verhouding tussen
katholieken en protestanten zijn gewijd.
Wanneer het minderheidsbegrip wordt toegepast op zuiver godsdienstige groeperingen, zonder dat hiermee raciale of nationale
minderheidskenmerken samengaan, dan heeft men op enkele kleinere protestantse secten na in de amerikaanse literatuur uitsluitend
de katholieken op het oog. Evenmin als in Nederland is er in
Amerika van een juridische minderheidspositie der katholieken
sprake, maar toch beschouwen de auteurs soms na enige aarzeling
de katholieke bevolkingsgroep als een actuele minderheid, terwijl
wij in Nederland uitdrukkelijk slechts van een nawerking der
historische minderheidspositie willen spreken en slechts in zoverre
het begrip minderheid op het katholieke volksdeel van heden toepassen. Men geeft meestal wel toe, dat de vreemde nationaliteit,
minstens van ouders of grootouders, de minderheidsstatus van de
amerikaanse katholieken bevordert, doch een auteur als Rose neemt
de katholieken zonder meer op in zijn overzicht van alle minderheden in de Verenigde Staten tezamen met kennelijk allochtonen
als Mexicanen, Chinezen, Polen enz. Marden vraagt zich af, of het
wel mogelijk is het katholicisme als énig symbool van de minderheidspositie te beoordelen3. Maclver kan ook moeilijk zijn standpunt bepalen. Dat men een voorkeur aan de dag legt voor een
sollicitant met een bepaalde godsdienst acht hij nog geen reden om
de godsdienst als zodanig van grote betekenis te achten voor het
verwekken van spanningen binnen de amerikaanse samenleving.
Maar wanneer hij later een schatting gaat maken van het aantal
minderheidsleden in Amerika betrekt hij toch mét de duidelijk allochtonen ook de katholieke bevolking binnen de „area of discrimination". In bepaalde omstandigheden demonstreert zich immers een
algemeen vooroordeel tegen de katholieken en een zekere vorm van
discriminatie. In dat geval hebben niet alleen de incidenteel daarbij
betrokken katholieken, maar de groep katholieken als geheel het
onprettige gevoel niet tot de gemeenschap te worden gerekend4.
1
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386.

Minorities:

an

De katholieke auteur Kane keert zich tegen zijn geloofsgenoten, die menen,
dat er in Amerika geen anti-katholieke discriminatie meer bestaat. Nu er overal
tolerantie-strevingen ten opzichte van Joden en Negers waarneembaar zijn,
zouden de amerikaanse katholieken de mate van anti-katholicisme maar eens
moeten onderzoeken. Een dergelijk onderzoek is nog nooit verricht, terwijl er
wel een overvloed aan literatuur bestaat over allerlei anti-katholieke organisaties.
Evenals de andere amerikaanse minderheden moeten de katholieken zich telkens
weer verzetten tegen elke vorm van discriminatie. Want, zo voegt hij eraan toe,
„Catholics are truly an American minority"1.

Dat de actuele nawerking van de historische minderheidspositie der
katholieken in Amerika nog pregnanter is dan in ons land zal
voornamelijk moeten worden toegeschreven aan de combinatie van
godsdienstige en nationale minderheidspositie in het nabije verleden. Eerst
de grote toevloed van immigranten aan het begin van de vorige
eeuw deed de katholieke bevolking tot een belangrijke groep uitgroeien. Volgens sommige auteurs is thans het integratie- en assimilatie-proces van de vreemde minderheden wel nagenoeg voltooid
en komen de godsdienstige identificaties sterker naar voren, toch
ligt er in dit opzicht een belangrijk verschil tussen de historische
ontwikkelingsgang van de nederlandse en de amerikaanse katholieken2. In de amerikaanse cultuur was de Katholieke Kerk lange
tijd „a strange and alien body" en de katholieke Ieren hebben
volgens Herberg vooral het integratie-proces van deze vreemde kerk
bevorderd3. Toch doet de amerikaanse katholiek thans nog zijn
uiterste best om te bewijzen, dat een goed katholiek ook een goed
Amerikaan kan zijn en blijven de protestanten het katholicisme
beschouwen als een niet-amerikaanse godsdienst4.
Merkwaardig is in dit verband, dat men bij de nederlandse
katholieken naast de godsdienstige minderheidspositie ook verschijnselen aantreft van een opgedrongen nationale minderheids1

KANE, a.w., 87-88. Een bevestiging van dit standpunt kan men aantreffen in
de recente studie van J. B. GITTLER, Understanding minority groups. New York,
1956, waarin naast negers, indianen en joden ook katholieken als minderheid
worden bestudeerd.
2
HERBERO meent, dat in de zg. „derde generatie" de godsdienst een veel grotere
rol speelt dan de nationale herkomst. Men identificeert zich steeds meer met
bepaalde religieuze formaties. Ook in de politiek!: „But in politics, too, the
partymanagers are beginning to think in terms of Catholic, Protestant, and
Jew, subsuming many of the older ethnic distinctions under this new tripartite
pattern" {a.w., 48).
3
Ibid., 157.
4
R. F. HOUTART, A sociological study of the evolution of the American Catholics, in:
Sociaal Kompas, Jan.-April 1955, 202.
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positie. In de periode van verdrukking konden de katholieken op
sociaal en staatkundig terrein geen eigen bijdrage leveren aan het
nationale cultuurbezit, doch op het eind van de vorige eeuw kwam
hierin verandering: „Lange tijd uitgekreten als Ultramontanisme
en vreemde import in het onberoerd nationale, begon het katholicisme langzaam te aarden en Nederlands te worden" 1 . Romein
meent, dat de katholieken pas door de strijd van Schaepman in de
volle zin des woords deel zijn gaan uitmaken van de nederlandse
natie. „De katholieken zijn altijd, doordat hun Kerk van oudsher
een internationale organisatie is, internationaal verbonden geweest".
Deze internationale verbondenheid „hield het wantrouwen, dat zij
geen goede vaderlanders kónden zijn, ook al wilden zij, voortdurend wakker" 2 . Van een minderheidspositie wegens vreemde
nationaliteit, zoals in de Verenigde Staten, kan men echter bij de
geboren en getogen nederlandse katholieken niet spreken.
Tenslotte is het opvallend te noemen, dat ongeveer gelijktijdig met
de hier besproken sociologische publicaties over de verhouding
tussen katholieken en protestanten ook een toenemende aandacht
valt waar te nemen voor de niet-theologische factoren in het proces
van versplintering en eenwording van de Kerk 3 . Niet alleen theologische factoren hebben scheuringen in de kerkelijke verbanden
gebracht en bestaande scheidingen doen voortduren, evenzeer niettheologische. Van der Linde somt er enige op:
„Er ù verscheidenheid van de menselijke gemeenschapsvormen: De hiërarchie
der klassen en standen; de verscheidenheid van rassen, talen en culturen,
waartoe ook wij behoren krachtens geboorte, aanleg en ontwikkeling, of we
willen of niet. Er zijn de factoren van de menselijke gehechtheid aan het vertrouwde, de zin voor traditie en het historisch besef. Al deze factoren spelen mee
ook in het leven der godsdienstige gemeenschap. De sociaal-economische, de
politieke, de historische alsook de sociologische, de psychologische factoren en
die uit het algemene geestelijke en culturele leven voortkomen" 4 .

Resumerend kunnen wij vaststellen, dat een zuiver theologische
1
2

3

D E ROOY, in: I.V.H., 394.
ROMEIN, a.w., 179-180.

Vgl. o.m. P. DE JONG, Niet-theologische factoren in het proces van versplintering en
eenwording der Kerk, in: Sociologisch Bulletin, 1951, 100-108.
4
H. VAN DER LINDE, De niet-theologische factoren in de eenheid en de gescheidenheid
der Kerk, in: Drie Oecumenische Studies, Amsterdam 1953, 62. Eerder reeds heeft
VAN DE POL de psychologische beletselen voor de ontmoeting tussen protestanten en katholieken beschreven. Men vergelijke W. H. VAN DE POL, Het christelijk
dilemma Katholieke Kerk-ReformatU, Roermond 1948, 170 w .
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interpretatie van de antithese tussen Rome en Reformatie evenzeer
tekort zal schieten als een niet-theologische. Bij de toepassing van
het begrip minderheid op de verhouding tussen katholieken en
protestanten in Nederland en ter vergelijking eveneens in de
Verenigde Staten dienen wij dit steeds in het oog te houden.
HET GROEPSKARAKTER
VAN DE PROTESTANTSE DOMINANT
Het probleem

Wanneer wij naast „katholieke" minderheid voortdurend spreken
van de „protestantse" dominant dan doen zich in dit verband twee
vragen voor: rekenen wij in ons land en, vergelijkenderwijs, in de
Verenigde Staten alleen die personen tot de dominant, die zich bij
voorkomende gelegenheden bijv. bij een volkstelling als behorend
tot een protestants kerkgenootschap kenbaar maken óf kunnen wij
nagenoeg het gehele niet-katholieke volksdeel tot de protestantse
dominant verklaren?
In beide landen zijn er voor de situatie vóór de wettelijke gelijkstelling in deze weinig moeilijkheden. Afgezien van de kleinere
groepen Joden of vreemdelingen met een niet-westerse godsdienst,
stond naast de katholieke groep de groep personen, die de reformatorische beginselen waren toegedaan. Omdat wij de termen
minderheid en dominant alleen toepasselijk achten op de periode
van verdrukking en achterstelling der katholieke minderheid door
het protestantse volksdeel en de huidige verhoudingen alleen zien
als een nawerking van deze vroegere relatie zouden wij zonder
verdere toelichting van katholieke minderheid en protestantse
dominant kunnen blijven spreken.
In werkelijkheid zullen echter ook de actuele gedragingen van de
protestantse bevolkingsgroep worden beschreven en geïnterpreteerd
als een nawerking van de historische dominantspositie, zodat zich
hetzelfde tweetal vragen voordoet.
De eerste vraag kan als volgt beantwoord worden. Minimaal
worden inderdaad alle personen, die tot een protestants kerkgenootschap of secte wensen te behoren tot de protestantse dominant,
zij het dan in de nawerkingsphase, gerekend. Volgens Van de Pol
is het woord „protestantisme" een weinig zeggende verzamelnaam
voor een complex van zeer heterogene interpretaties van de christe35

lij'ke openbaring en het christelijk geloof: „een verzamelnaam van
al die kerken, secten, richtingen, bewegingen en stromingen, die in
de loop van de laatste vier eeuwen zij'n ontstaan en die op een of
andere wijze zijn voortgekomen uit de beginselen, leringen en
practijken van de zestiende eeuwse Reformatie". Sommige vormen
van protestantisme hebben in de loop van de geschiedenis eigenlijk
het recht op de naam reformatorisch verbeurd, doch het is zeer
moeilijk om een norm te vinden voor het onderscheid tussen reformatorisch protestantisme en andere vormen van protestantisme. Zo
werd de term „protestant" in de periode van de Verlichting in
zekere zin geneutraliseerd. Protestant-zijn wekte geen associaties
met een bepaalde vastgelegde leer en betekende protest tégen elke
vorm van verdrukking der gewetens en vrijheden en protest vóór
een eigen persoonlijke overtuiging op godsdienstig gebied. Bij alle
verscheidenheid wordt het protestantisme echter gekenmerkt door
een gemeenschappelijke binding aan de Reformatie en een gemeenschappelijke afwijzing van Rome1.
Voor Nederland kunnen wij nog opmerken, dat in alle gereformeerde kerken slechts één type van protestantisme is vertegenwoordigd namelijk het orthodox-leerstellige, doch binnen de
Nederlands Hervormde Kerk álle typen, die in de eeuwen na de Reformatie zijn ontstaan. Groenman meent in dit verband, dat de
nederlands hervormden als sociale groep zo heterogeen zijn, dat zij
sociologisch niet zijn te hanteren zonder vergaande differentiaties2.
Merkwaardig voor het protestantisme in de Verenigde Staten is, dat
een groot deel van de emigranten, die de eerste kolonies hebben
gesticht aanhangers waren van onderdrukte sectes, die in Amerika
volledige godsdienstvrijheid zochten. „Meer dan de helft van de
Amerikaanse protestanten behoort tot een of andere baptistische of
methodistische gemeenschap. Daarnaast bestaan tientallen andere
sectes. De sectes worden gekenmerkt door een zeer sterk ontwikkeld
anti-Rome-complex' ' 3 .
1

2
3

W. H. VAN DE POL, Karakteristiek 26, 27, 49. „Naast het katholicisme", aldus
VERBERNE, „stond de niet-katholieke meerderheid, welke geenszins homogeen
was. Want tegen het libertinisme, de rekkelijkheid van regenten en intellectuelen, voortzetting van het erasmianisme, was in het geweer het strijdvaardig calvinisme, dat ondanks zijn staatkundige suprematie er niet in slagen kon het
culturele leven en het volksleven bij uitsluiting te beheersen" (t.a.p., 32).
Ibid., 40; Sj. GROENMAN, Recensie van: F. VAN HEEK, Het geboorte-niveau der
nederlandse rooms-katholieken, in: Nieuwe Rotterdamse Courant, 14 Dec. 1954.
VAN DE POL, Karakteristiek, 37.
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Zijn er echter geen redenen om uitgaande van de historische
situatie bijna het gehele niet-katholieke volksdeel in de betrokken
landen tot de protestantse dominant in de nawerkingsphase te
rekenen? De katholiek heeft gemakkelijk de neiging om zijn eigen
groepsintegratie op zijn niet-katholieke omgeving te projecteren. In
ons land is de katholieke zuiderling bijv. met een zekere blindheid
geslagen voor nuances, wanneer het niet-katholieken betreft en
daarom noemt hij hen allen maar gelijkelijk „protestant" 1 . Aan een
dergelijke simplificatie willen wij ons zeker niet schuldig maken,
Wanneer de leerstellige binding van de protestantse groeperingen in
de loop der tijden verzwakt is onder invloed van het liberalisme,
van het anti-kerkelijk marxistisch socialisme en door het toenemend
secularisme en humanisme, dan kan toch de andere binding, de
gemeenschappelijke afwijzing van Rome, zich gehandhaafd hebben.
Zo gezien zouden wij van „protestantse" dominant kunnen spreken,
voorzover nog leerstellig gebonden protestanten en buitenkerkelijken, oorspronkelijk van protestantse huize, zich oppositioneel gedragen ten opzichte van het katholieke volksdeel in hun land en zich
in dat opzicht ook, zij het soms onbewust en op latente wijze, één
gevoelen2. Deze oppositionele éénheid van nagenoeg geheel het
niet-katholieke volksdeel wordt in bepaalde omstandigheden geactualiseerd, vooral wanneer men de op Rome bevochten vrijheid
nu of in de toekomst in gevaar acht.
Enige voorbeelden

Enige voorbeelden van die groepen in Nederland, welke slechts
oorspronkelijk tot het protestantisme zijn te rekenen en zich toch
oppositioneel bleven gedragen ten opzichte van het katholicisme
mogen hier volgen. Na 1853 verkeerden de nederlandse katholieken
in een aparte positie, omdat zij „als een nog ongevormd blok tussen
het nieuwe liberalisme en het oude protestantisme (stonden), naar
1

H. VERWEIJ-JONKER, De Protestanten in de steden van Oostelijk Noord-Brabant, in:
Handboek Pastorale Sociologie, I, Den Haag 1953, 240.
2
„The psychological basis of much of American Protestantism", aldus het
protestantse tijdschrift Social Action, „lies in a negative rejection of Roman
Catholicism . . . The one emotional loyalty that of a certainty binds us [Protestants] together. . . is the battle against Rome" {Herberg, a.m., 250). Zuiver
oppositioneel gezien zal men een deel van de buitenkerkelijken van katholieke
huize eveneens tot de „protestantse" dominant kunnen rekenen. Er is echter
een onderscheid noodzakelijk tussen anti-papisme en anti-clericalisme, dat hier
verder buiten beschouwing blijft.
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beide zijden aangetrokken en afgestoten tegelijk"1. De nieuwe
liberalen gedroegen zich duidelijk oppositioneel tegen Rome. Rogier
merkt op „dat ook onder de liberalen het anti-papisme nog geenszins uitgestorven was. Het viel ook de meeste liberalen zeer moeilijk
de katholieken geheel au sérieux te nemen in hun hoedanigheid van
staatsburgers en hen voor belangrijke posten geschikt te achten" 2 .
De protestantse auteur Van der Leeuw laat zich in dezelfde geest
uit. „Vele protestanten hadden zich aangewend de roomsen als
tweederangsburgers te beschouwen. Dat stamt uit de Republiek,
maar het werd bestendigd door het liberalisme, dat roomsen en
afgescheidenen gelijkelijk als duisterlingen bestempelde. Het liberalisme, dat de roomsen emancipeerde, heeft niettemin een sterke
weerzin tegen hen en ergert zich aan de uitbreiding van hun invloed"3. Typerend is, dat de socialistische leider Albarda nog in
1939 zijn partijgenoten moet waarschuwen tegen het voet geven aan
anti-papisme. „Anti-papisme verwijdert niet alleen Nederlandse
staatsburgers, maar ook delen van het grondgebied van elkaar. Zijn
wij voor anti-papistische neigingen ontvankelijk, dan vernietigen
wij ook onze ontwikkelingsmogelijkheden in het Zuiden des lands" 4
In een studie over „Het moderne humanisme in Nederland" wordt
tenslotte een waar schrikbeeld van Rome opgehangen. „Wij zullen
ons thans met Rome in Nederland bezighouden... Geschraagd door
hun grote economische macht door de fabelachtige kapitalen waarover zij kunnen beschikken doen zij een greep naar de macht over
ons gehele volk. Alles wijst daarop en in niets valt dit te ontkennen.
Het is schrijver dezes bekend, dat in besloten kring reeds door hen
wordt overdacht, wat hun te doen staat, wanneer zij de absolute
meerderheid in het land hebben verworven"5. Dit is slechts een
klein specimen van het hier gebodene. Men bedenke echter, dat de
georganiseerde humanisten in Nederland waarschijnlijk niet representatief geacht kunnen worden voor de mentaliteit van alle
buitenkerkelijken.
1

N. DE ROOY, Het Nederlands Katholicisme in de laatste honderd jaar, in: Katholiek
Archief, 1953, 31.
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G. VAN DER LEEUW, De Volksgemeenschap en de Confessies, in: Het Gemeenebest,
1941, 44.
4
J. W. ALBARDA, Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen van 1939,
als bijlage opgenomen door H. M. RUITENBEEK, Het ontstaan van de Partij van
de Arbeid, Amsterdam 1955, 251.
5
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Voor de Verenigde Staten interpreteert Marden de term „protestant" wel in zeer brede zin. „A person is a Protestant who comes
from Protestant lineage, from a Protestant family, which is identified with an ethnic background, generally considered Protestant"1.
Kane zegt duidelijker, dat de oppositie tegen het katholicisme uit
drie bronnen stamt: „some Protestant leaders, some reputed
American liberals, and American secularists". Zij zien het katholicisme als een obstakel voor hun doeleinden: „Catholic authoritarianism in faith and morals is one such block, because in some quarters
almost all authority is suspect"2.
Samenvatting

De betekenis van „protestantse" dominant is hiermee voldoende
toegelicht. Een oppositioneel gedrag ten opzichte van het katholieke
volksdeel als gemeenschappelijk kenmerk lijkt ons vooral bepalend
voor het groepskarakter van de protestantse dominant. In welke
mate dit zich bij de verschillende bevolkingsgroepen voordoet is
zonder een systematisch onderzoek niet nauwkeurig aan te geven.
Het blijft bij vermoedens en indicaties, die meer waarde krijgen,
naarmate zij door meer representatieve figuren worden uitgesproken. Romme, de belangrijkste politieke leider der nederlandse
katholieken, meent in dit verband, dat de individuele katholiek nog
steeds alleen wegens het feit van zijn katholiek-zijn bij de anderen
een zekere reserve, dikwijls wantrouwen en soms ook tegenzin ontmoet: „de .anderen', die hoe onderling verschillend ook, in dit
opzicht zich merkwaardig ver één gevoelen"3.
O N T S T A A N , C O N S O L I D A T I E EN N A W E R K I N G
V A N DE R E L A T I E
KATHOLIEKE MINDERHEID -

PROTESTANTSE DOMINANT

Ontstaan

De verzwakking en de passiviteit van de Katholieke Kerk in de
zestiende eeuw, vooral tot uiting komend in de mistoestanden op
het gebied van de kerkelijke organisatie en de zielzorg, is een voor1
2

3
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name oorzaak geweest van het ontstaan en de verbreiding van het
protestantisme. Het verschijnsel van de Reformatie is zowel in zijn
oorsprong als in zijn verloop uiterst complex te noemen1.
De protestantse hervorming is in zijn oorsprong een religieuze beweging, bedoeld als een op de eerste plaats leerstellig herstel van de
corrupt geachte Katholieke Kerk. Het protestantisme was niet
alleen protest en negatie, maar heeft een grote positieve en - vooral
in het Calvinisme - expansieve kracht bezeten door de sterke
concentratie op de H. Schrift en op het werk van God in de uitverkiezing en rechtvaardigmaking van de mens. De opvallende
verbreiding van de nieuwe godsdienst en het groeien tegen de verdrukking in is zonder erkenning van deze positieve waarde niet
voldoende te verklaren. Toch is het anderzijds noodzakelijk om een
eenzijdig-theologische instelling tegenover het vraagstuk van de
kerkhervorming te vermijden.
Zodra theologische factoren zich paren met zekere economische
worden de theologische controversen voorwerpen van algemene
belangstelling, van hartstochtelijke polemieken en van volksbewegingen2. Als sociaal-economische factoren noemt Rogier o.m. de
opkomende industrialisatie, hiermee verbonden het ontstaan van
een fabrieksproletariaat en de verpaupering der massa, de al te
grote kerkelijke bezittingen, het tekort aan levensonderhoud door
misoogsten en blokkades. Overwegend was echter de invloed van
staatkundige factoren. Deze hebben de doorslag gegeven bij de
vestiging en verbreiding van het protestantisme in ons land, vervolgens de katholieke bevolking tot een onderdrukte minderheid in
sociologische zin gemaakt en tenslotte op langere termijn ook tot
een minderheid in getal3.
Dat in Nederland de protestantisering onder dekking van politieke
macht is doorgevoerd zullen ook protestantse historici niet ontkennen. De wijze waarop en de mate waarin zullen nog wel lang
voorwerp van discussie blijven. Verdrukking en discriminatie,
uitsluiting uit hogere ambten en beroving van eigen onderwijs,
belemmering van de vrije uitoefening van de godsdienst en verboden
1
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zelfs om in particuliere huizen bijeen te komen waren kenmerkend
voor de houding van de protestantse dominant, zodra de politieke
macht eenmaal veilig in calvinistische handen lag. Oorspronkelijk
vormden de protestanten slechts een kleine felle groep. In het beslissende tijdvak van de tweede helft der zestiende eeuw maakten
zij een getalsminderheid uit, „verre het kleinste hoopken", zoals
Coornhert schreef, maar toch in feite de dominant, terwijl de
katholieke bevolking, nog overwegend in aantal, reeds de sociologische minderheid vertegenwoordigde1.
Wat zich bij het ontstaan voordeed als een louter theologische
antithese werd met onverdraagzaamheid aan beide kanten geleidelijk tot een onverbloemde machtsstrijd tussen christenen-volksgenoten onderling. Op de vraag, wie van beide groepen het meest
onverdraagzaam was, antwoordt Rogier, dat het ons allen, katholieken en protestanten eigenlijk koud moet laten of een onbevangen
onderzoek aan de linker- of rechteroever van de Reformatie, te
Rome of te Genève, de meeste onverdraagzaamheid vindt. Maar
toch wil hij reageren op een passage in het Herderlijk Schrijven van
de Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk, waarin
wordt vastgesteld, dat in slechts heel enkele gevallen sommige aanhangers der Reformatie hun geestelijke tegenstanders met het
zwaard hebben bedreigd. Hij geeft omstandig toe, dat er katholieke
staten geweest zijn, die protestanten om het geloof vervolgd, gemarteld en gedood hebben en betreurt dit ook diep. Doch in alle
staten, waar thans het protestantisme overheerst, is dit een gevolg
van „minderheidsterreur of oplegging van bovenaf, oplegging door
dwang van harde wetten, door broodroof en poenale sanctie, tot
en met de doodstraf". Dit is gebeurd in de geprotestantiseerde staten
van Duitsland, in Schotland, in enige Zwitserse kantons, in Denemarken, Zweden en Noorwegen en bovenal in Engeland2.
Er treedt een situatie op, waarop direct het begrip „sociale spanning" van toepassing is. De godsdienstige tegenstellingen krijgen
een bijna territoriaal karakter en volkeren van dezelfde nationaliteit
staan in wantrouwen en verbittering tegenover elkander of worden
1
2

Ibid., 31-31.
L. J. ROGIER, De intolerantie in het licht van de geschiedenis, in: Antwoord op het
Herderlijk Schrijven van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk, Utrecht 1950,69-70. Vgl. eveneens K R . STRIJD,
Niet-katholiehn over het Nederlands Katholicisme. Veiligheidsklep of wekroep?, in:
Te El/der Ure, Febr. 1956, 119-120.

41

tegen elkaar opgezet. Van der Linde tekent de toestand als volgt.
„De pogingen tot verzoening zijn mislukt. Twee gemeenschappen
komen op, wier strijd om de macht en om geestelijke invloedssferen
tot een zeker evenwicht is gekomen. De beide delen liggen nu in
defensieve houding tegenover elkaar... Men leeft in territoriaal
systeem naast elkaar. Men negeert elkaar, wat weer wordt doorbroken door de oplaaiende machtsstrijd, die slechts sluimert"1.
Polman ziet tijdens de 17e eeuw, vooral in de grensstreken tussen
Noord en Zuid de religieuze polemiek volop tot ontwikkeling komen.
„Het gewone, alledaagse verkeer tussen vrienden en vreemden heeft daar tot
ongewoon felle botsingen geleid. Het regende schotschriften, dag in dag uit,
van alle slag en formaat en de wederzijdse verbittering blijkt even sterk uit het
tempo, waarin zij elkaar opvolgden, als uit de toon, waarin zij gesteld zijn.
De landsgrenzen lagen als het ware overwoekerd door een prikkeldraadversperring van pamflet-literatuur, dichter nog in vredes- dan in oorlogstijd . . . De
religieuse strijd-literatuur uit de XVI Ie eeuw getuigt van een onverzoenlijke
mentaliteit aan beide kanten, die zij niet heeft opgehouden steeds meer te verscherpen. Zij is op zich reeds voldoende om te bewijzen, dat de eenheid van het
Nederlands-sprekende volk zo niet onherstelbaar, dan toch voor lange jaren
verbroken was"2.

Consolidatie

Zo begon na de fel bewogen periode van het ontstaan van de relatie
tussen katholieke minderheid en protestantse dominant het tijdvak
van de min of meer geconsolideerde verhoudingen. De staatsrechtelijke beslissing in 1597 vastgelegd in het 13e statuut van de Unie
van Utrecht deed zeker niet op slag discriminatie en uitsluiting
doordringen in alle lagen van het volk. De katholieken demonstreerden hun katholiek-zijn, een minderheidskenmerk, dat in het
gewone maatschappelijke verkeer tenslotte „onzichtbaar" was, niet
nodeloos. Daar het in groepsverband optreden zelfs voor godsdienstoefeningen was verboden en de katholieken zich daarvoor verborgen
„op turfzolders onder de hanebalken of in bierbrouwerijen aan de
stadsvesten in het holle van de nacht" 3 bleef een zekere schroom
om publiek op te treden kenmerkend voor de katholieke minderheid.
Als persoon trad de goudeneeuwse katholiek naar buiten neutraal
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o p „want van jongsaf heeft hij zijn godsdienst leren zien als iets
heiligs, dat men niet nodeloos blootstelt aan spot, dat veiliger is in
kerk en huiskamer dan in trekschuit of taveerne. Toch is hij niet
onoprecht, hij wacht alleen af of men in hem het katholiek-zijn ontdekken zal. Dan gaat hij het niet loochenen, integendeel, dan gaat
hij het verdedigen met kracht van argumenten, want hij is goed
geschoold in het defensief"1.
Regionaal en plaatselijk zullen er variaties geweest zijn in de
spanningen tussen minderheid en dominant. Bij de leiders, vooral bij
de predikanten, was er naast afkeer duidelijk de neiging „ a t holding
the minority group down" (Rose) en stond hun zelfs menigmaal de
verdelging van de Katholieke Kerk als het rijk van de Antichrist
voor de geest. Maar al waren de calvinistische kerkleiders intolerant,
deze onverzoenlijkheid „kon in de burgerlijke samenleving niet
geheel die gemoedelijke en practische tolerantie beletten, waarvan
zelfs de acta van de synoden en zoveel klachtenlitanieën van kerkeraden huns ondanks blijk gaven" 2 . De strijdpositie naar buiten
verdichtte de solidariteit van de katholieke groep, maar in tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden, waar de katholieken de
mentaliteit hadden van „wij zijn met velen, en wanneer wij allemaal
maar volhouden krijgen ze ons nooit eronder", was de katholieke
minderheid in het Noorden ondergedoken in een staat van défaitisme: „men had er zelfs het lijdelijk verzet gestaakt en zich verzoend
met zijn sociale achterstelling en met zijn nauwelijks getolereerde
Kerk". Het moeten terugvallen op eigen gesloten kring had de
katholieke minderheid zeer gevoelig gemaakt voor spanningen in
eigen groepsverband. Door een soort verbeten integralisme werd de
katholiek achterdochtig als een waakhond. „Opgesloten in zijn
kleine land, opgesloten in zijn schuilkerk, opgesloten in zijn coterie,
kon de goudeneeuwse Katholiek moeilijk anders dan middelmatig
zijn" 3 . Ook een minderheidsmentaliteit had zich van de katholieken meester gemaakt.
Al werd de economische positie van het katholieke volksdeel niet
terstond als geheel bedreigd door de minderheidspositie en stimuleerde deze zelfs in zekere zin een toenemende commerciële activiteit, toch werd het uiterlijk aanzien van de katholieke gemeenschap
steeds meer gekenmerkt door verarming. Dit was ook kerkelijk1
2
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organisatorisch het geval. Rogier schrijft hierover het volgende:
„De achttiende eeuw (zag) de oude kerk van Sint Willibrord tot de staat van de
diepste vernedering en verarming terugvallen. Immers terwijl de geesten in dit
land langzaam rijpten tot zekere onbevangenheid jegens het katholicisme, tot
zekere schaamte over de afpersingen, hun jaar op jaar door veile schouten aangedaan, tot zeker begrip, dat ook voor de niet-hervormden burgerlijke rechten
natuurlijke rechten zijn, leefden de katholieken zelf in een kerkelijke organisatie,
die heden ten dage zelfs de pas bekeerde heidenen bespaard wordt"1.

Zo werden de geconsolideerde verhoudingen tussen katholieke
minderheid en protestantse dominant gekenmerkt door een defensieve verborgenheid, door wisselende sociale spanningen en door
verarming in sommige kringen van de bevolking, in de kerkelijke
apparatuur en in de kerkelijke organisatie.
Nawerking
Staatsrechtelijk beschouwd komt er bij de wettelijke gelijkstelling
tussen katholieken en protestanten in 1796 een einde aan de gelegaliseerde minderheidspositie van het katholieke volksdeel in
Nederland en begint de nawerkingsphase. Dit juridisch besluit
maakte geen abrupt einde aan de historisch gegroeide sociale verhoudingen. De pariteitsverklaring was in zekere zin geen uitsluitend
nederlandse aangelegenheid, maar veeleer het resultaat van geestesbewegingen als de Verlichting, die in de meeste europese staten hun
invloed lieten gelden. De codificatie van de pariteit was in de tweede
helft van de achttiende eeuw bij enige verlichte despoten begonnen
en goeddeels in landen als Frankrijk en de Bataafse Republiek verwerkelijkt door de Franse Revolutie. „De révolutionnaire bewegingen rondom het jaar 1830 en die van 1848 brachten ze, min of
meer volkomen, teweeg in de meeste andere. De laatste staten, die
een nagenoeg volledige pariteit in hun wetten vastlegden,· waren
Denemarken, IJsland en Noorwegen. In Spanje en Zweden is ze
nog niet volkomen; tot 1869 was het in Zweden op straffe bij de wet
verboden katholiek te worden"2. Na 1796 zou het nog lang duren
voordat de wettelijke gelijkstelling ook de daadwerkelijke wil van
grote protestantse volksgroepen werd. Zoab door het 13e statuut
van de Unie van Utrecht in 1597 niet op slag een protestantse natie
is ontstaan, zo staat het ook vast, dat het nederlandse volk niet in
1
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1796 plotseling heeft opgehouden dominerend protestantse volkstrekken te vertonen1. Op de eerste codificatie van de gelijkheid
volgden dan ook telkens nieuwe aanvullingen en verbeteringen,
naarmate de emancipatie van het katholieke volksdeel zich voltrok
en de actieve deelname in de wetgeving toenam.
Illustratief voor de geleidelijke overgang van de wettelijke gelijkheid naar de werkelijke gelijkheid is het feit, dat na de verdraagzame
sfeer van de Verlichting in Nederland en in andere west-europese
staten de spanningen tussen katholieken en protestanten weer
spoedig opleefden. Tekenend bracht de franse gezant Sémonville
onder woorden wat de alleen nog maar gelegaliseerde verdraagzaamheid in ons land in werkelijkheid voor invloed had. „Si elle est
absolue par la loi, elle est nulle par les moeurs. Une barrière
presque insurmontable sépare les hommes de religion differente...
Les Catholiques sont particulièrement les victimes de ces dispositions" 2 . En de duitse protestant Perthes schreef omstreeks 1815:
„Die Zeit in welcher gläubige Protestanten und Katholiken sich
ihres Glaubens wegen eins fühlten, geht zu Ende. Stimmen der
Versöhnung werden verachtet und Jahre des Kampfes stehen uns
bevor, in denen jeder seine feste Stellung nehmen muss"3. Had de
wettelijke gelijkstelling werkelijk de geesten beroerd, dan zou dit
toch minstens voor 's lands bestuur hebben moeten gelden. Nog rond
de helft van de 19e eeuw moest de katholieke Jhr. Leopold van Sasse
van Ysselt de volksvertegenwoordiging met deze woorden toespreken: „Ed. Mog. Heeren! ik vraag het u in gemoede, werpt de
oogen om u heen en telt het getal Katholijken, die in deze vergadering het millioen hunner geloofsgenoten vertegenwoordigen en antwoordt, zoudet gij, ware het geval omgekeerd, dat de Hervormden de minoriteit en wij Katholijken de majoriteit bezaten,
niet met recht doleren, werd gij behandeld zoo als thans de Katholijken?"4.
Objectief en subjectief bleven de vroegere maatschappelijke verhoudingen nawerken. De feitelijke achterstand was groot en werd
telkens weer als een voortdurende verongelijking en achterstelling
in de pers openbaar gemaakt. Brom schrijft: „De getalsverhou1
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dingen bij de openbare en vooral hogere ambten, die de katholieke
pers ruim een eeuw lang met vergelijkende cijfers signaleerde en die
eens in een historische studie beschreven dienen te worden, verbeteren langzaam en zeker door samenwerking van allerlei factoren,
al blijft een eeuwenlange uitsluiting en afsluiting nog onvermijdelijk
nawerken, tot het roomse peil eindelijk in alle kringen van de geest
is bereikt"1. Dikwijls wordt de achterstand van het katholieke
volksdeel te uitsluitend als een achterstelling geïnterpreteerd2.
Het feit, dat de katholieke minderheid tengevolge van de vroegere
achterstelling thans nog een achterstand heeft in te lopen, wordt
dan toegeschreven aan een nog voortdurende en nauwelijks verminderde achterstelling. Dit is dan de gemakkelijk aanvaardbare
rationalisatie, welke in sommige kringen wel indruk vermag te
maken en de eigen reële tekortkomingen verdoezelt. Deze subjectieve gezindheid kan men eveneens als een nawerkingsverschijnsel
beschouwen. Al waren de bijdragen van geboren katholieken aan
het algemene nederlandse beschavingsleven sedert het midden van
de vorige eeuw bijzonder talrijk en zou ons land zeker aanzienlijk
armer zijn geweest als het de grote katholieke figuren had gemist,
toch is het, aldus Van Duinkerken, „alsof de katholieken nog steeds,
niet beseffen, wat zij voor Nederland betekenen. Zij zijn om het
maar eens precies te zeggen, verschrikkelijk gauw op hun teentjes
getrapt. Het lijkt wel, of zij altijd vrezen, tekort gedaan te zullen
worden, terwijl hun vrees om anderen tekort te doen lang niet za
ontwikkeld schijnt"3.
Deze emotioneel gekleurde vrees om tekort te worden gedaan krijgt gemakkelijk
voedsel in quasi-wetenschappelijk vastgestelde feiten betreffende de achterstelling. De cijfers, die de A.R.K.A. in 1954 publiceerde over de feitelijk sterke
achterstand van de katholieken in het ambtenarencorps, werden in menig
katholiek persorgaan vertekend tot een schuldige, systematische achterstelling.
Dat de werkelijke interpretatie veel gecompliceerder was, had Zeegers reeds,
een jaar te voren in een beschouwing over academisch beroep en godsdienst in
„Sociaal Kompas" 4 aangetoond. Hoe emotioneel de reacties waren blijkt wel
uit het feit, dat geen enkel katholiek commentaar deze zakelijke uiteenzettingen
benutte, terwijl wel de „Nieuwe Rotterdamse Courant" hiervan gebruik maakte
1
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om de aanspraak van de katholieke ambtenarenvereniging tot de juiste proporties
terug te brengen (N.R.C. 15 Juli 1954).
Een soortgelijke emotionele strijd werd gevoerd na het verschijnen van de
K.V.P.-brochure „Gezin als basis van Gezinspolitiek", waarin de auteur op
grond van zijn berekeningen tot een sterk afwijkend cijfer kwam betreffende de
gemiddelde gezinsgrootte in Nederland. De katholieke pers richtte verwijten
tegen de „officiële statistiek", die het publiek jarenlang verkeerd zou hebben
voorgelicht en zulks, terwijl het werk van het Centraal Bureau voor de Statistiek
altijd is gekenmerkt door het streven naar de grootst mogelijke objectiviteit.
Van niet-katholieke zijde beschuldigde men de K.V.P. en de katholieke organen
van kwade trouw. De gemoederen bedaarden, toen in een studie van Zeegers
en Godefroy1 genoemde brochure ernstig werd becritiseerd, waardoor enerzijds
een wetenschappelijk eerherstel gebracht werd aan het C.B.S. en anderzijds de
katholieke gezinspolitiek een meer verantwoord fundament kreeg.

Parallel doen zich de tegenovergestelde nawerkingsverschijnselen
bij de protestantse dominant voor. Objectief blijft de protestantse
bevolking in de maatschappelijke verhoudingen lange tijd vóór
liggen op de vroeger wettelijk achtergestelde katholieke minderheid.
Mentaal en in uiterlijk gedrag liet zij niet spoedig haar oude dominerende houding varen. Ongeveer twintig jaar ná de gelijkstelling
deed een vertegenwoordiger van de vroegere dominant, baron van
Lynden van Blitterswijk, het voorstel om de heersende kerk maar
weer te herstellen. Het katholicisme was immers van aard heerszuchtig en „indien de tegenwoordige lauwheid eens plaats mocht
maken voor een meerderen ijver en verknochtheid aan den godsdienst, en vooral indien het mocht gebeuren, dat dit land door
naburige landschappen, die allen door Roomschen bewoond
worden vergrooting bekwam, is het te vreezen, dat de gereformeerden daardoor tot de minderheid in getal zouden kunnen geraken,
en, de klem der regeering afgestaan hebbende, tot eene ondergeschiktheid aan de Roomschen gebracht worden"2. De vrees voor een
roomse meerderheid, hier wellicht voor het eerst na de wettelijke gelijkstelling uitgesproken, blijft tot op heden toe de geesteshouding
van de oude dominant beroeren. In het protestantse kamp heeft
Van Heek op grond van de prognose Zeegers-Godefroy een spoedig
te verwachten absolute meerderheid van het katholieke volksdeel tot
een mythe verklaard3. Voordat echter deze nuchtere vaststelling de
emotionele angstbeelden zal wegnemen, zal lange tijd verlopen.
1
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Hoe de vroegere dominerende mentaliteit blijft nawerken blijkt
ook uit de woorden van de katholiek Jan Hendrik Sassen: „De
Protestanten schijnen zich aan dien geest van kerkelijke predominantie niet te kunnen ontwennen, waarvan de Katholieken, gedurende zulk een geruimen tijd, met een vreedzame gelatenheid, al
den druk hebben gedragen"1. Ook voor de tegenwoordige tijd
wordt door een katholieke psycholoog op de nog steeds levende
superioriteitshouding van de protestant gewezen. „Voor vele
protestanten is de katholiek nog dikwijls iemand, die eigenlijk wat
minderwaardigs heeft of op zijn minst een trapje lager staat, wat
geestescultuur, vaderlanderschap e.d. betreft". Verder noemt hij
„de tegenstelling van belang, die - lang gehandhaafd - thans
stervende is: de protestant is de ambtenaar met hoge borst, de
katholiek de winkelier met gebogen rug. Ze stonden tot elkaar als
de heerser tot de dienaar (uitsluiting uit ambten e.d.)" 2 .
Voltooide emancipatie?

Naarmate het bewustzijn van de achterstand groeide kwam ook de
concrete verwezenlijking van de emancipatie op gang. Schaepman
heeft volgens Romein zó'n krachtige stoot gegeven tot de volle gelijkberechtiging van zijn geloofsgenoten, „dat de beweging, daardoor
veroorzaakt, over het gestelde doel is heengeschoten, waardoor de
invloed der katholieken tegenwoordig ver uitgaat boven wat zij aan
hun getalsterkte gemeten, zou behoren te zijn"3. Deze mening
wordt in het algemeen niet door katholieke auteurs gedeeld. In
1952 schreef Zeegers, dat in de volksvertegenwoordiging de hoofden
geteld zijn en Nederland practische onbestuurbaar zou blijken zonder de medewerking van de katholieken. Ondanks dit feit, breekt
steeds meer het besef door, dat het met de emancipatie van de
katholieken toch nog niet in alle opzichten zo rooskleurig is gesteld.
Hij karakteriseerde de emancipatie-fase met de volgende cijfers.
„De katholieken participeren voor ongeveer 47 % in de jaarlijkse
bevolkingsaanwas, ze maken 38.5 % uit van de totale nederlandse
bevolking, volgens een globale schatting is nog niet 30 % van het
nationale vermogen in katholieke handen, van de studenten in
ι Ibid., 131.
2
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191.

Nederland nog niet 2 5 % katholiek (24.4%) en van de academisch
gegradueerden slechts 19 %, van de middelbare schoolbevolking
ongeveer 30 %" 1 . Zeegers bewijst hier dus juist het tegendeel van
wat door Romein wordt beweerd.
In het algemeen is men ervan overtuigd, dat de politieke emancipatie, in de zin van een gelijkberechtiging door de historische
dominant, wel is voltooid. Wanneer Romme over een onvoltooide
emancipatie spreekt, doelt hij eerder op de algemene toestand dan
op de specifiek politieke situatie 2 . Toch heeft het er alle schijn van,
dat katholieke leidende politici een „es ist erreicht"-stemming van
de hand wijzen. De stimulans, gewekt door het bewustzijn van de
achterstand en de daarmee samengaande emancipatie-ijver, mag
nog niet aan kracht inboeten. Zo werd bij het 10-jarig bestaan van
de Katholieke Volkspartij gesteld, dat het geenszins vaststaat of de
emancipatie van de katholieken op politiek terrein, met name het
proces der politieke bewustwording, als voltooid kan worden aangemerkt 3 . Een tekort aan politieke bewustwording kan echter
moeilijk worden toegeschreven aan de weerstanden van de historische dominant, want in dit opzicht zou men wellicht voor elke bevolkingsgroep van een „onvoltooide emancipatie" kunnen spreken.
O p andere terreinen zijn de resten van de historische achterstelling
duidelijker aanwijsbaar. Het feit van de actuele achterstand van het
katholieke volksdeel en daarmee tevens de feitelijke onvoltooidheid
van de emancipatie kunnen hier voor een belangrijk deel getalsmatig worden benaderd. Zeegers wijst bijv. op de relatieve achterstand in het vermogensbezit der katholieken, waarbij nog duidelijk
de sporen te zien zijn van de economische onderdrukking der Generaliteitslanden in het verleden 4 . De demografische positie van de
1

2

3

4

G. H. L. ZEEGERS, Onze taak als katholieke intellectueel. Feestrede uitgesproken
bij gelegenheid van de 28ste Dies Natalis van het Nijmeegse Studentencorps
„Carolus Magnus", 13 Juni 1952; vgl. Katholiek Archief, 11 Juli 1952, 544 w .
„Ongetwijfeld is de katholieke emancipatie in de loop der vervlogen eeuw
een heel eind gevorderd. In de katholieke kring zelf is de overheersende mening,
dat ze nog niet is voltooid. Daarvoor plegen wij de bewijzen meer te putten
uit dingen, die anderen ons aandoen, dan uit verschijnselen, waardoor wijzelf
getuigenis geven van haar onvoltooidheid" (Katholieke Politiek, Utrecht 1953,
70).
Vgl. L. J. M. BEEL, Rede uitgesproken bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan
der Katholieke Volkspartij, op 14 Jan. 1956.
Vgl. R. GOOSSENS, Het arme Brabant, Tilburg 1929 en Cartogram 594 betreffende de inkomensverdeling per inwoner (Rijksdienst voor het Nationale
Plan).
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katholieken en de achterstand van het katholieke volksdeel betreffende de academische vorming heeft dezelfde auteur, zoals
boven reeds werd opgemerkt, elders uitvoerig aan de orde gesteld1.
Toch laat Zeegers duidelijk uitkomen, dat een louter quantitatieve
benadering van het emancipatie-verschijnsel niet volstaat. Waar het
op aan komt is innerlijke overtuigingskracht, vakkundigheid, politiek en sociaal begrip, gebundeld in een constructiefprogramma om de
feitelijke achterstand in te halen.
Het is niet toevallig, dat er juist in een recente publicatie van het
Thijmgenootschap, waarin de intellectuele élite van het katholieke
volksdeel verenigd is, te lezen staat, dat het denken in politieke
schema's een verkeerde instelling kan verraden, „de waan namelijk,
dat onze invloed op het openbare leven een betrouwbare graadmeter zou zijn voor de kracht van het vaderlands katholicisme".
Men is waakzaam geworden tegen de gevaren van een al te vlot
vereenzelvigen van katholieke politieke en sociale actie met de
prediking van het Evangelie2. Bij alle winsten van de groepsemancipatie blijft men de noodzaak ervaren van de persoonlijke
emancipatie, van de groei in apostolische overtuigingskracht en van
een zelfstandig doorwrochte visie.
G O D S D I E N S T I G É L A N EN G R O E P S O R G A N I S A T I E
ALS N A W E R K I N G S V E R S C H I J N S E L E N

Toepassing van Tqynbee's „penalization"-theorie

Bij de bestudering van de minderheidsproblematiek in het algemeen
werd er reeds op gewezen, dat minderheidsgroepen juist tengevolge
van de verdrukking in het verleden gestimuleerd werden tot een
sterke groepsintegratie, een levendig geloof en een krachtige economische activiteit. Deze „penalization"-theorie van Toynbee past
Van Heek toe op de nederlandse katholieken en in dit verband
spreekt hij van een „in vergelijking met buitenlandse geloofsgenoten
hechtere en meer omvattende groepsorganisatie en een in vele
opzichten groter godsdienstig élan"3. Bij deze toepassing door
Van Heek zouden wij de volgende aantekeningen willen plaatsen.
ι ZEEGERS EN GODEFROY, Demografie en gezinspolitiek.
ZEEGERS, Universiteit en Maatschappij.
2
L. J. ROGIER, Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1954, in: De
ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw, Amsterdam 1954, X I X .
3
V A N HEEK, Het geboorte-niveau, 123.
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Door de afknotting van allerlei normale ontplooiingsmogelijkheden zouden de katholieken zich tijdens de Republiek en ook nog
daarna, wanneer de stimulans van de onderdrukking als beïnvloedende factor was verdwenen, niet zozeer op de economische
expansie als vervangingsfunctie hebben geworpen, zoals dikwijls bij
onderdrukte groepen het geval is. Van Heek haalt hiervoor een
drietal oorzaken aan: de relatief geringe belangstelling der katholieken voor het economisch leven, door Max Weber e.a. aangetoond,
het feit, dat de nederlandse calvinisten zelf een ongewone economische activiteit ontwikkelden en tenslotte de omstandigheid, dat
de meeste katholieken in arme en geïsoleerde landgewesten woonden.
Gezien de onderzoekingen van enige bekwame historici kan het
echter alleszins betwijfeld worden, dat de katholieken niet of slechts
in zeer geringe mate commercieel werkzaam waren. Polman schrijft
over de goudeneeuwse katholieken: „Verstoten van de kans om zich
geestelijk tot ontwikkeling te brengen, hebben zij hun aandacht
bijna uitsluitend geconcentreerd op het stoffelijke en zijn zij uitmuntende zakenlui geworden"1. Hij roept zelfs voor deze katholiek
in de verdrukking het beeld op van de kleine koopman, die temidden van de barokke sfeer van klaroenende engelen krenten zit te
tellen! Rogier karakteriseert de sociale positie van de katholieken
in het begin van de 17e eeuw als volgt:
De onderste laag van de bevolking is goeddeels verloren, maar de meer aanzienlijken en gegoeden zijn in meerderheid behouden. „Aan het einde van dezelfde
eeuw echter is het katholicisme hoofdzakelijk teruggedrongen tot de middenlaag
van de bevolking. Proletariaat, patriciaat - annex daaraan de grote kooplieden
en de industriëlen - en adel zijn merendeels niet meer katholiek, maar een vrij
aanzienlijk deel van de kleine zelfstandigen, winkeliers en vrije werkbazen, is
trouw gebleven". De 18e eeuw beleeft de opkomst van de nieuwe industrieën.
„Aan het eind van de achttiende eeuw moet het katholieke deel van de bevolking
buiten verhouding vertegenwoordigd geweest zijn in de kleine middenstand,
maar daarnaast toch vele nieuwe rijken geteld hebben. De negentiende eeuw
zou door de sociale neergang van zovele vrije werkbazen en neringdoenden, die
afzakten tot het proletariaat, de katholieke gemeenschap voor een groter deel
proletariseren dan het niet-katholieke deel van ons volk"2.

De vaststelling, dat de zeer belangrijke vervangingsfuncite der
economische expansie bij de nederlandse katholieken, althans tijdens de Republiek, ondanks de ondergane „penalization" niet tot
ontwikkeling kwam, lijkt ons dus zeker voor nuancering vatbaar.
1
2

POLMAN, Godsdienst, 83.
ROGIER, Geschiedenis, 83.
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Uitgaande van dit feit, zoals het door Van Heek in zijn algemeenheid wordt aanvaard, wordt het vervolgens begrijpelijk geacht, dat
de nederlandse katholieken op geestelijk en materieel gebied andere
wegen zochten voor hun activiteit en deze vonden in een in vergelijking met buitenlandse geloofsgenoten hechtere en meer omvattende groepsorganisatie en een in vele opzichten groter godsdienstig élan. In hetzelfde verband spreekt Van Heek nog van een
„strijdbaarheid en organisatiezin der Nederlandse katholieken"1,
verslapt tijdens de 18e eeuw en weer herleefd in de 19e eeuw sinds
het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en de merkwaardige invloed, die het geestelijk réveil van het calvinisme op het katholieke
leven ging uitoefenen2.
In de 17e eeuw zou dus het katholieke volksdeel in ons land gekenmerkt zijn door een sterk godsdienstig élan en een sterke groepsorganisatie. Als bewijs hiervoor haalt Van Heek een enkele uitspraak
van Rogier aan over de beslotenheid en de innigheid van het
katholieke geestesleven, waaruit op den duur een verwonderlijk
groot aantal priester- en kloosterroepingen ontstonden, en een tweetal minder duidende publicaties van niet-katholieke auteurs. Dat er
onder de louterende kracht van de verdrukking een diep-gelovige
gezindheid ontstond, welke ook later kenmerkend bleef voor de
mentaliteit van het Katholieke volksdeel, is zeker niet te betwijfelen,
al was er in deze tijd van een gedwongen besloten en verborgen
katholicisme geen sprake van een gemanifesteerde strijdbaarheid of
élan. In dit verband meent Polman juist, dat de katholieken, ^erstoten (waren) van de kans om zich geestelijk tot ontwikkeling te
brengen" 3 ! Wanneer aan de katholieken voor dezelfde periode
echter een sterke organisatiezin wordt toegeschreven, dan Hjkt het
ons, dat Van Heek de groepsorganisatie van het katholieke volksdeel, eerst op het eind van de 19e eeuw werkelijkheid geworden,
synchroniseert met de uiterst zwakke informele groepsverbanden
der katholieken in de 17e eeuw.
Zwakke groepsorganisatie tot het eind van de ige eeuw

In algemene zin is het onjuist om van een hechtere groepsorganisatie
als vervangingsfunctie te spreken ten tijde van de Republiek. Onder
de katholieken in de verdrukking zal zich zeker een sterke binneni VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 124.
3
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groepsmentaliteit hebben ontwikkeld, omdat zij elkander in dezelfde situatie van achterstelling en discriminatie hebben gevoeld. Er
was een neiging tot coterie- en kliekvorming, welke wij voor de
minderheden in het algemeen als kenmerkend hebben vastgesteld.
Dit achterdochtig, angstig en in defensief samenklitten werkte na
de wettelijke gelijkstelling veeleer na dan een veronderstelde strijdbare groepsorganisatie. Nog aan het begin van de 19e eeuw is er
van een enthousiast samengaan of een strijdbaar élan geen sprake.
Het is dan ook zeker niet waar, dat de katholieken in ons land, toen
de gelegenheid zich voordeed „met veel hartstocht en overleg naar
uitbreiding van macht en invloed der R.K. Kerk hebben gestreefd",
zoals het Herderlijk Schrijven der Generale Synode der Nederlands
Hervormde Kerk over de Katholieke Kerk doet voorkomen1. Een
futloze matheid was de overheersende stemming. De katholieken
waren vreedzame staatsburgers, die van de ongekende vreugde en
weelde der godsdienstvrijheid liever ongestoord genoten zonder zich
druk te maken om kleiner of groter onrecht. „Zij dommelden al
dieper en dieper in" 2 . „Waarom", zo vraagt Polman zich af, „heeft
het in de vorige eeuw zo onmenselijk veel moeite gekost hun aan het
verstand te brengen, dat het tijd werd zich eindelijk eens te laten
emanciperen? Zij schijnen niets beters verlangd te hebben dan zij
bezaten. Zij wisten ternauwernood dat hun iets ontbrak" 3 .
Het mag typerend worden genoemd, dat iemand uit het andere
kamp, de bekeerling Le Sage ten Broek, een der eerste emancipatiepioniers wordt. Had hij niet geleefd, zo meent Romein, „men zou
onder de regering van Willem I vooral na 1830 nauwelijks bemerkt
hebben, dat nog altijd omstreeks een derde deel der bevolking van
Nederland de Rooms-katholieke godsdienst beleed"4. Herhaaldelijk
treffen wij in zijn geschriften klachten over het gebrek aan activiteit
van de katholieken aan. „Onze vaders hebben reeds sedert meer
dan twee eeuwen cene vernederende en ondankbare verdrukking
verduurd; zij waren aan dezelve reeds gewoon geworden; de gewoonte had onze vrijheidsliefde verflauwd, onze veerkracht verlamd ...". Aan een vriend schrijft hij, dat de katholieken ongewoon
zijn „om op cene geregelde en gemeenschappelijke wijze te werken,
en de schrik der vervolging zit er bij sommigen zeer ten onpasse nog
in". Treffend is, dat Le Sage juist elke vorm van groepsorganisatie
1

Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende
de Rooms-Katholieke Kerk, Den H a a g 1950, 2.
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ziet ontbreken. Naar Witlox meedeelt, meende hij immers, „dat de
oorzaak van de werkeloosheid der Katholieken niets anders was,
dan het ontbreken, van datgene, wat... overal elders aangetroffen
wordt' nl. associatieën en samenwerking"1. De inertie bleef nog
lange tijd duren. „Als de katholieke herleving in dit land omstreeks
1795 begonnen is, heeft zij ruim een eeuw nodig gehad om het
stadium der ontluiking te bereiken"2. Nog op het eind van de 19e
eeuw moet Schaepman gezegd hebben: „Ik ken geen luier wezens
dan de katholieken van Nederland" 3 .
Resumerend kunnen wij vaststellen, dat er ten tijde van de Republiek zeer waarschijnlijk geen hechte en omvangrijke groepsorganisatie als vervangingsfunctie tot ontwikkeling kwam, doch wel
een bijzondere godsdienstige gezindheid, gestaald in vervolging en
verzet. Deze gezindheid, zich ook uitend als volgzaamheid aan het
kerkelijk gezag en aan de katholieke emancipatie-leiders, bleef nawerken en bevorderde eerst later de hechte groepsorganisatie.
Wanneer immers de katholieke voormannen tijdens de herleving
op het eind van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw niet
hadden kunnen appelleren op dit bijzonder godsdienstig élan dan
was de nieuwe groepsorganisatie der nederlandse katholieken in
veel zwakkere mate tot ontwikkeling gekomen.
Interpretatie van de hechte groepsorganisatie der katholieken

Het is een bekend feit, dat in vrijwel geen enkel land een zo grote
invloed van de kerken op het maatschappelijk leven en vooral op
de organisatievormen daarvan valt aan te wijzen als in Nederland4.
Waarom en in hoeverre de algemene nederlandse situatie in dit
opzicht verschilt van die in de andere landen van de westerse samenleving ligt buiten onze probleemstelling. Ons interesseert in het
bijzonder de verschillende mate van groepsintegratie bij het katholieke en het protestantse volksdeel in Nederland, omdat zich hierbij
juist de bijzondere invloed van de historische minderheidspositie zal
openbaren.
Afgezien van de historische minderheidspositie zijn er een tweetal
algemenefactoren van invloed op de groepsorganisatie van katholieken
1 WITLOX, a.w.,

104 en

113.

2 ROGIER, .Ееті halve eeuw levens, t.a.p., X I X .
3 D E ROOY, in: I.V.H.,

419.

* M. J. DE BOSCH KEMPER, De legemooordige staat van Nederland, Den Haag 1950,57.
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en protestanten namelijk de participatie aan het publieke leven, dat
sinds het eind van de vorige eeuw steeds sterker organisatorisch
bepaald werd, en vervolgens de kerkelijk-organisatorische binding
der gelovigen, waarop de profaan-organisatorische verbanden eventueel kunnen voortbouwen.
Er is geen reden om aan te nemen, dat de eerste factor een sterkere
werkingsintensiteit zal hebben bij een van beide groepen. Het is een
modem verschijnsel, dat iedere belangrijke ideologisch-gerichte
groep haar deel neemt in de bestaande belangen-strijd en conflictsituatie door middel van eigen organisaties en instellingen. Men
denke aan politieke partijen, vakorganisaties, radio, pers enz. Deze
moderne ontwikkeling hangt samen met de toenemende sociale
differentiatie en de opkomst van massale communicatiemiddelen,
die een brede geestelijke beïnvloeding mogelijk maken. Willen
religieuze formaties in deze noodzakelijke concurrentiesfeer hun
leden behouden en versterken of nieuwe leden werven dan kunnen
zij niet afzien van de moderne organisatievormen als middel ter
beïnvloeding.
De tweede factor, de kerkelijk-organisatorische binding der gelovigen, is sterker voor de katholieke dan voor de protestantse gemeenschap.
Een niet-theologische beschouwing hierover vinden wij reeds in 1917 bij Van
Ginneken. Tussen beide groepen ziet hij een verschil in homogeniteit afhangend:
„1- van het gemeenschappelijk groepsbelang, 2. van het verkeer tussen de indi·
viduen onderling, het bijeenwonen of periodiek vergaderen, in casu van den
kerkgang, 3. van de kracht der autoriteit in elke groep, en de organisatie waardoor die autoriteit van het centrum uit op alle lagen, tot aan de zwakste peripheric inwerkt" 1 . Naar aanleiding van enige amerikaanse studies over de
protestantse kerken a b sociaal instituut schrijft Abrecht : „We zien de Kerk a b
een dikwijls slecht bestuurde, zeer slecht georganiseerde instelling, gebruik
makend, van in sociaal opzicht, ontoereikende middelen. D e zwakke structurele
basis van de Kerk en het ontbreken van goede institutionele technieken belemmeren de Christenen in de uitdraging van hun geloof in de wereld" 2 .
1

2

J. VAN GINNEKEN s. j . , Wij gaan terug Mr 1517, in: Hervormingsnummer van
Studiën, Nijmegen, October, 1917, 167-168.
P. ABRECHT, De kerk in Amerika ab sociaal instituut, in: Sociologisch Bulletin, 1951,
6. Volgens J. FoLLiET wordt er thans door protestantse auteurs in tegenstelling
tot sommige neo-protestantse opvattingen meer waarde gehecht aan de noodzakelijkheid van zichtbare en juridische gemeenschappen (L'Eglise est une
communauté, in: Présence de l'Eglise, Lyon 1949, 176). C. S. KRUIJT S Z . meent,
dat godsdienstige opvattingen in het maatschappelijk leven der Hervormden
minder doorwerken dan bij Gereformeerden en Katholieken (De ^aanstreek,
in: Handboek Pastorale Sociologie, II, Den Haag 1955, 48).
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In de Verenigde Staten wijzen verschillende auteurs op een krachtige groepsbinding bij de katholieken, teruggaande op een bepaalde methodiek in de
zielzorg en op de institutionele structuur van de Katholieke Kerk. Zo stelt
Marden vast, dat de katholieken beter dan de protestanten begrijpen, waarom
in de moderne samenleving ieder spiritueel appèl tot groepen moet gericht
worden. 1 Rose schrijft, dat katholieken hun godsdienst niet alleen beschouwen
als iets, dat geloofd moet worden, „but also as something to protect and defend"
en hij vervolgt: „people b o m Catholics tend to be stronger adherents to their
Church in the United States than people who are b o m Protestants or Jews" 2 .
Kane merkt op: „Generally speaking, Catholics are much closely knit than
Protestants in some areas, and at least equally divided in others" 3 . Herberg
tenslotte meent : „that in their attitudes and beliefs Catholics come closest to the
religious norm, Jews are farthest removed, with Protestants somewhere in
between" 4 .
Sorokin waarschuwt echter terecht tegen een overschatting van de groepsbinding der katholieken en maakt in dit verband een onderscheid tussen officiële
en onofficiële wettelijke nonnen. De onofficiële normen zijn ook leidinggevend;
men mag met andere woorden de groepsbinding van een katholieke gemeenschap
niet alleen naar de officiële normen beoordelen: „This explains why in such
great religious organizations as the Roman Catholic Church, in spite of the
consistency of its official canon law, an enormous number of relationships of
Catholics in Italy and France, in China and Australia diner greatly and are
diversely regulated" 5 .

Ook al wordt de relatie tussen katholieke gelovigen en het kerkelijk
gezag in het algemeen door andersdenkenden veel inniger voorgesteld dan zij in werkelijkheid is', toch is deze in katholieke kring
veel sterker en heeft zij meer concrete consequenties door een eventueel trouwe volgzaamheid aan dit gezag dan in protestantse kring.
Wanneer het kerkelijk gezag het noodzakelijk of wenselijk acht, dat
de katholieke onderdanen zich verenigen in bepaalde profaanorganisatorische verbanden, die als zodanig indifferent zijn ten
opzichte van het katholiek-zijn zonder meer, dan wordt deze beleidsbeslissing hie et nunc uit pastorale overwegingen genomen. De
1
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York 1947, 81. Vergelijk over dit ondenyerp een speciale aflevering van
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* Vgl. The „Catholkism-is-clericalism" belief, een van de typen van anti-katholicisme door de protestantse auteur ROBERT MCAFEE BROWN aangeduid ( Types
of Anti-Catholicism, a protestant view, in: The Commonweal, 25 Nov. 1955, 195).
Vergelijk eveneens K A N E , a.w., 49 w .
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kerkelijke overheid draagt een heilsverantwoordelijkheid voor de
groep gelovigen als gehéél en kan zich daarom niet steeds aanpassen
bij deelgroepen, die zich wellicht met succes in de voorhoede bewegen. „L'Eglise n'aime pas ce qui, sous de beaux dehors, risque de
détruire plus que d'édifier. Un grand nombre d'attitudes de la
hiérarchie, qui sont avant tout des attitudes pastorales, s'expliquent
de ce point de v u e . . . " 1 .
Spreekt het kerkelijk gezag zich feitelijk uit voor de wenselijkheid
of noodzakelijkheid van bepaalde profaan-organisatorische verbanden, dan krijgen de betrokken organisaties bij een trouwe volgzaamheid der gelovigen aan het kerkelijk gezag als het ware een
Ooomcht-zonder-inspanning. De binding van de gelovigen aan het
kerkelijk gezag en van de gelovigen onderling geeft immers potentieel reeds een zekere mate van eensgezindheid aan de organisatieleden vóórdat de organisatie zélf de noodzakelijke groepscohaesie
heeft bevorderd. Dit voorrecht-zonder-inspanning genieten alle
profaan-organisatorische verbanden van katholieken, waarvoor het
kerkelijk gezag zich heeft uitgesproken, boven de soortgelijke organisaties van protestanten of andersdenkenden in het algemeen,
die op geen of op zwakkere kerkelijk-organisatorische bindingen
moeten bouwen.
Wanneer het kerkelijk gezag zich in een gemengd land bijv. uitspreekt voor een
politieke organisatie, dan geniet deze politieke partij het voorrecht-zonderinspanning boven andere partijen niet op grond van het feit, dat de vereniging
in één elektoraal verband rechtstreeks als verplichting zou voortvloeien uit het
katholiek-zijn. Een kerkelijke partij bestaat immers niet en „een politieke
organisatie van katholieken is geen kwestie van beginsel in de eigenlijke zin van
het woord" 2 . De betreffende politieke organisatie krijgt dit voorrecht alleen in
zoverre en zolang als het pastoraal beleid hie et nunc het voortbestaan van deze
organisatie nodig acht voor het heil van de katholieke gemeenschap ab gehéél.
Een dergelijke toevallige coïncidentie met als gevolg het genoemde voorrechtzonder-inspanning kan zich voor ieder profaan-organisatorisch verband voordoen en is ab zodanig niet van specifiek nederlandse aard.

Voor de onderlinge verhouding tussen katholieken en niet-katholieken heeft deze vorm van de „bevoorrechte" groepsorganisatie der
katholieken bijzondere consequenties. Niet-katholieken voelen zich
geïrriteerd, omdat de concurrentiestrijd niet meer met gelijke
kansen gevoerd zou worden. Men identificeert gemakkelijk de
gemeenschap van katholieke gelovigen met een organisatorische
machtsconcentratie op het profane vlak. Sommige katholieken be1

Y. CONGAR O.P., Vraie et fausse riforme dans l'église, Parijs 1950, 36.
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vorderen dit misverstand door de eerbied voor kerkelijke instellingen
uit te breiden tot profane organisaties.
„Bij de niet-katholieken heeft (dit) tot de zotste misverstanden geleid en daardoor
een voor het katholieke geloof noodlottigen invloed uitgeoefend; men is daden,
die met het geloof niets te maken hadden, daar gaan aanzien voor uitvloeisels
van het Katholicisme; men is de economische, sociale, politieke en financiële
principles van sommige katholieke leiders gaan verwarren met katholieke
dogma's"1.

De katholieke organisaties kunnen het varend schip van Petrus te
veel gaan bezwaren: „worden uit die organisaties momenteel niet
teveel organisatie-meningen en -verlangens tot prescript gemaakt,
tot voorschrift?"2. Zodra zij het adjectief „katholiek" hebben ontvangen worden zij ook gemakkelijk geassocieerd met het theologisch
gegeven „wij hebben de waarheid", dat tot duffe zelfvoldaanheid
kan leiden. Toch zijn het slechts middel-constructies, die kunnen
verdwijnen zodra het beoogde doel is bereikt, die zonder de soepelheid van aanpassing en vernieuwing niet meer als instrument kunnen fungeren en slechts in de weg staan, die het leven opvangen,
maar niet omvangen en nog minder vervangen. „Zij zijn haarden
en ovens, niet het vuur. En als alle maaksels, beginnen zij te verouderen op de dag van hun ontstaan" 3 .
Welke bezwaren en mogelijke misverstanden er ook kunnen zijn,
het is wel duidelijk, dat de tweede algemene factor, die de groepsorganisatie van de katholieken bevordert, nl. de kerkelijk-organisatorische binding, voor katholieken intenser werkt dan voor protestanten.
De tot nu toe vermelde factoren, die in het algemeen de hechtheid
van het confessionele organisatie-patroon der katholieken kunnen
beïnvloeden, werken in Nederland des te sterker wegens de gemeenschappelijk ervaren behoefte aan emancipatie en de bijzondere nawerking van
het godsdienstig élan, waarop de katholieke leiders konden appelleren.
De mogelijke invloed van internationale factoren laten wij hier verder buiten
beschouwing. Volgens Rogier was geheel het negentiende-eeuwse herlevingsproces der nederlandse kathobeken voortdurend gekenmerkt door een interne
1
2

3

E. BRONGERSMA, De bekrompenheid van het katholicisme, Utrecht z.j., 57.
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De Bazuin, 2 Mei 1953. Vgl. ook de reactie op deze publicatie in het Ten
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spanning tussen openheid en geslotenheid. Hij beluistert hier een echo-verschijnsel van een internationale antithese tussen de twee partijen van een ultramontaanse geslotenheid en een humanbtische openheid respectievelijk in de
persoonstypering van Pius IX tegenover zijn opvolger Leo XIII, van Manning
tegenover Newman, van Veuillot tegenover Dupanloup en Lavigerie1.

Zoals de godsdienst de typisch centrale oorzaak was van de verdrukking in het verleden, zo werd de godsdienst ook het typische
bundelingspunt in de emancipatie-periode. Het was een vrij gekozen
isolement, waarop de sporen van het vroegere gedwongen isolement
zoals levensschuwheid, angst voor andersdenkenden, linksheid en
culturele achterstand nog duidelijk zichtbaar waren2. De groepsorganisatie der nederlandse katholieken kreeg als emancipatieisolement een geheel apart karakter.
De katholieke minderheid wilde eindelijk de kans gaan grijpen,
die haar door de tegenwerking van de protestantse dominant en
aanvankelijk ook door eigen inertie zo lang was ontnomen om het
nationale cultuurbezit te gaan beroeren. Voor deze taak konden de
katholieken alleen op de steun van hun mede-gelovigen rekenen.
Slechts „en groupe" zou het welslagen van een dergelijk pogen gewaarborgd zijn, omdat de getalsverhoudingen der gezindten in
Nederland een werkelijk belangrijke invloed aan de katholieke gemeenschap als éénheid toelieten.
Vooral de politieke bundeling, na de wettelijke gelijkstelling steeds
het eerste streefpunt van een minderheid, ging fungeren als een
machtsconcentratie, die met de domme kracht van het getal als
hefboom moest dienen om de groepsachterstand in te halen. Wanneer de katholieken nóg niet de volle kansen kregen en discriminerende tendenzen bewust of onbewust bleven voortduren dan werd
tegen de druk van de dominant de getalsmatige zwaarte van de
minderheid als tegenwicht gebruikt door zo omvangrijk mogelijke
maatschappelijke concentraties. De drang naar selfsupporting en
naar een bevrijding van de afhankelijkheid van de oude dominant
kenmerkt iedere minderheid in de emancipatie-phase.
De trouwe volgzaamheid aan het kerkelijk gezag heeft zich in
bijzondere mate laten gelden ten aanzien van de politieke eenheidsi ROGIER, in: I.V.H., 277.
2

DE ROOY, in: I.V.H., 315. Een analyse van het isolement van de katholiek
geeft W. H. VAN DE POL, Het christelijk dilemma, 256 w . Voor een beschouwing
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partij der nederlandse katholieken. Verschillende malen hebben d e
nederlandse Bisschoppen hun gelovigen aangespoord een sterke
politieke eenheid te bewaren o.m. met het oog op de verdere vol
tooiing van de emancipatie. H u n pastoraal beleid in deze aange
legenheid hebben zij' door de uitvaardiging van het Bisschoppelijk
Mandement in 1954 bevestigd, al werden er geen sanctie-maatregelen getroffen tegen de katholieke gelovigen, die h u n lidmaatschap
handhaafden van de na de oorlog opgericht Partij van de Arbeid 1 .
Een j a a r tevoren, op 16 mei 1953 had Kardinaal de J o n g in het
algemeen de wenselijkheid van eigen katholieke organisaties aan
bevolen en een nexus gelegd met de katholieke emancipatie.
„Onze emancipatie op staatkundig gebied mag als nagenoeg voltooid worden
beschouwd. Daarom loopt onze eenheid op dit gebied ook het eerst en het meeste
gevaar . . . D e eigen katholieke organisaties op heel het terrein van het openbare
leven hebben in het verleden onze emancipatie mogelijk gemaakt en bevorderd,
zij zijn ook voor de toekomst, althans in de min of meer nabije toekomst, nog
even noodzakelijk en belangrijk, niet alleen voor de bloei van het geloofsleven
onder ons katholieken, maar mede ook om positief een christelijke maatschappij
in Nederland op te bouwen" 2 .

Duidelijk blijkt er hier sprake te zijn van een beleid, d a t aangepast
is a a n de concrete omstandigheden van plaats en tijd door de toe
voegingen „in Nederland" en „in de min of meer nabij toekomst" 3 .
Dit stelt ons tenslotte voor de vraag of de groepsorganisatie der
nederlandse katholieken, zo sterk bevorderd door de emancipatie,
zich even sterk zal blijven manifesteren, wanneer het einde van de
emancipatie-strijd in zicht is.
Beperken wij ons tot de zo belangrijke politieke concentratie dan
kunnen wij in dit verband wijzen op een merkwaardige uitspraak
van Rose. Volgens deze auteur is het een sociale wetmatigheid, dat
een minderheid na het verkrijgen van de volkomen gelijkberechti
4
ging „has failed to continue political action as a g r o u p " . I n de
laatste decennia werd de politieke eenheid der nederlandse katho
lieken voortdurend door afbrokkeling bedreigd, doch ondanks kleine
afsplitsingen bleef de eenheid gehandhaafd. Blijkbaar heeft de
emancipatie-stimulans nog niet aan kracht ingeboet en is het gods1
2
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dienstig élan, dat de hechtheid van de groepsorganisatie bevorderde,
nog steeds levend. Mogelijk is de latent voortdurende oppositie
tegen de historische katholieke minderheid hier eveneens van invloed. De reeds eerder geciteerde socialistische voorman Albarda
zag in 1939 niet veel heil in een politiek, die een scheuring in de
grote katholieke partij zou moeten bewerken. Hij schrijft in dit verband: „ I k heb hiervan nooit veel verwacht. Voor zulke verwachtingen bestaat nu niet meer de geringste grond. Het nationaalsocialistisch gevaar en het groeiend antipapisme hebben de katholieken verenigd en zij zijn voor lange tijd vaster verbonden d a n
ooit" 1 .
Wanneer de groepsemancipatie werkelijk is voltooid, voorts de
persoonlijke emancipatie de volle kansen heeft gekregen en tenslotte
de latente oppositie tegen het katholieke volksdeel uiterst zwak is
geworden d a n zal de motivering van een eigen katholiek partijverband uitsluitend komen te liggen in „de problemen, die in eigen
land en in de wereld om ons heen een oplossing en wel een oplossing
in christelijke zin vragen" en in „de noodzaak van een opnieuw
doordringen van het openbare leven met de beginselen, ontleend
aan de natuurlijke zedenleer en de openbaring" 2 . Dan komt de
overgang „van zelfverdediging naar zelfbewustzijn" 3 . Met een
buitenlands waarnemer van de nederlandse verhoudingen tussen
katholiek en protestant zou men kunnen zeggen, dat de motivering
van een hechte groepsorganisatie der katholieken op politiek terrein
dan haar „contra-reformatorisch" karakter verliest: „ L a floraison
de parties démocratiques d'inspiration catholique dans tous les
p a y s . . .trahissent une évolution de l'éthique romaine dans un sens
qui n'est plus celui de la Contre-réforme, mais plutôt d'une paraRéforme" 4 .
Samenvatting
Ten tijde van de Republiek stimuleerde de onderdrukking van de
katholieke minderheid waarschijnlijk zowel tot een bijzonder godsdienstig élan als tot een bijzonder economische activiteit, doch in
veel mindere mate tot een sterke groepsorganisatie. Na een lange
ι ALBARDA, Beschouwingen, t.a.p., 252.
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periode van inertie en matheid konden de leiders van het katholieke
volksdeel eindelijk appelleren op het nog nawerkende godsdienstig
élan om de groepsemancipatie door groepsorganisatie te bevorderen.
De hechte en omvangrijke groepsorganisatie, die het katholieke
volksdeel tot in de tegenwoordige tijd blijft kenmerken, hangt samen
met het moderne, sterk organisatorisch bepaalde, maatschappijbeeld en de eigen structuur van de Katholieke Kerk als algemene
factoren en met de nog steeds niet verzwakte stimulans van de
emancipatie als bijzondere factor.
SOCIALE S P A N N I N G E N ALS

NAWERKINGSVERSCHIJNSEL

In Nederland

Wanneer Gerard Brom papenhaat een geheimzinnige hartstocht
noemt „die onmogelijk uit de Hervorming alleen verklaard kan
worden"1 dan betekent deze vaststelling, dat de spanningen tussen
katholieken en protestanten in Nederland niet alleen zijn terug te
brengen tot een theologische antithese. Onder een bepaald opzicht
zijn deze sociale spanningen eveneens te verklaren als een sociolo«
gische nawerking van de historische relatie tussen katholieke minderheid en protestantse dominant.
Aan het nog levend superioriteitsbesef van de vroegere dominant
wordt door de feitelijke ontplooiing van de katholieke emancipatie
steeds meer grondslag ontnomen. Het geluid van de dominant
klinkt niet meer zo vanzelfsprekend en zelfverzekerd. De toenemende invloed der katholieken, door Baron van Lynden van Blitterswijk
al vroegtijdig gesignaleerd, wordt een telkens terugkerend thema, scherper en vaak ook emotioneler gesteld, naarmate de formele groepseenheid van de protestantse dominant verzwakte.
Een protestanse socioloog stelt nuchter vast, dat „het in 1850 nog
bestaande overwicht van de Hervormde Kerk op de R.K. Kerk is
omgeslagen in het tegendeel"2. Het herstel der hiërarchie verwekte
tijdens de April-beweging een psychose van afkeer en angst voor
Rome en historisch gefixeerde groepsbeelden over de katholieke
minderheid leefden weer op.
Een fries predikant noemde de bisschoppen gifmengers en koningsmoordenaars
in spe en een hervormde voorganger in Delfshavcn vergeleek de Katholieke
Kerk met „een tijger, die plast voor zijn vermaak in onschuldig bloed", terwijl
1
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hij tevens zijn hoorders er alvast op voorbereidde, dat de bisschoppen behoorlijk
geschoold zouden zijn in het hanteren van „foltertuig en martelvuur der
inquisitie"1.

Doch tóen reeds was de oude dominant niet unaniem in haar afkeer.
Gezaghebbende predikanten lieten afwijkende meningen horen en
er verscheen zelfs een herderlijke brief van de Algemene Synodale
Commissie, waarin o.a. geprotesteerd werd tegen het feit, dat „godsdienstige verschillen tot masker van staatkundige bedoelingen misbruikt" waren2. De toenemende invloed van „Rome" beschrijft
de Savornin Lohman in zijn beschouwingen over „Roomsch en
Protestantsch" in 18973 even irenisch als de auteurs van het
„Wending"-nummer in 1948 over het katholicisme4. Anderen zijn
dit minder. Cannegieter eindigt zijn dissertatie, in 1911 verschenen,
met een citaat van Bronsveld, waarin onomwonden wordt meegedeeld, dat Rome eenmaal aan de macht gekomen de inquisitie
weer aan het werk zou zetten5. De leidse hoogleraar Eerdmans
publiceert in 1913 zijn boekje over „Het Roomsche gevaar".
Hierin wordt medegedeeld, dat de plakkaten tijdens de Republiek tegen de
katholieken „niet uit onverdraagzaamheid" werden uitgevaardigd, maar
„omdat men genoeg kennis bezat van het wezen der R.K. Kerk om in te zien
dat dit de eenige weg was om den Nederlandschen Staat buiten hare overheersing te houden". Voorts stelt hij vast: „Dat deze wereld van Roomsch-Katholieke priesterheerschappij in ons land bij toeneming aan invloed wint, is voor
onze vrijheid en de onafhankelijkheid van ons volkskarakter een dreigend
gevaar . . . Daar komt nog bij dat de geestelijkheid sedert jaren er op toeziet
dat de Roomsch-Katholieke gezinnen zoo talrijk en groot mogelijk zijn. Er zijn
streken in ons land, die voor den buitenstaander van zuiver protestantsch
karakter schijnen, doch waar, door al de bovengenoemde oorzaken, het R.Katholicisme zoo toeneemt, dat het weldra in staat zal zijn geheele districten
te overheersen"6.

Wanneer het inhalen van de achterstand de stimulans was, waarmee
de katholieke emancipatoren hun geloofsgenoten prikkelden tot
activiteit, dan was de toenemende invloed van Rome een prikkel
voor de protestantse leiders om hun volgelingen aan te sporen tot
ι ROGIER, in I.V.H., 106.

2 Ibid., 109.
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* Ten Geleide, in: Wending, Jan. 1948, 625.
s
J. P. CANNEGIETER, Het Ultramontanisme en de Christenen van Nederland sinds 1853,
Utrecht 1911.
4
В. D. EERDMANS, Het Roomsche Gevaar, Baam 1913, 24, 30.
3

63

grotere saamhorigheid. De Savornin Lohman wekt de protestantse
kerken op om „tegenover de eenheid van R o m e " samen te werken.
Zolang deze protestantse kerken, zo zegt hij, elkaar bestrijden, om
de eerste de beste grief uiteengaan, haar krachten versnipperen,
„zoolang zal Rome, ook in ons land, toenemen in kracht" 1 .
Eerdmans schrijft in zijn slotbeschouwing: „Wij hebben een herleving noodig van een krachtig streven, om het protestantsch karakter van ons vaderland zoo goed mogelijk ook voor onze nakomelingschap te verzekeren" 2 . De Nederlands Hervormde Kerk, eertijds
onmachtig tot kerktucht en door rationalisme geteisterd, maar nu
„een aan Schrift en Belijdenis gebonden Kerk, met een waarachtig
kerkelijke Synode, die als in een overwinningsroes een stroom van
,herderlijke brieven' uitzond" 3 roept in 1950 haar gelovigen op om
waakzaam te zijn tegen het roomse machtsvertoon: „Hier weten
wij ons genoopt tot verzet; waarbij wij helaas moeten opmerken,
dat wat op dit gebied aan protestantse zijde tot nog toe is geschied,
veelal wijst op gebrek aan theologische doordenking, aan grote stijl
en aan eenheid" 4 .
Zoals elke structuurverandering en storing van traditioneel geworden evenwicht spanningen oproept, zo werd het verlies van de oude
posities door de protestanten als pijn en teleurstelling ervaren. Naar
aanleiding van het eeuwfeest van het herstel der bisschoppelijke
hiërarchie schrijft Ruitenberg: „Elke emancipatiebeweging veroorzaakt pijn. Niet alleen bij hen, die haar tegenstreven (och, zij hebben het betrekkelijk gemakkelijk), maar ook bij hen, die de redelijkheid ervan inzien en toch, bij de voortgang van het proces, schrikken
van de consequenties. Van deze laatsten zijn er velen in Nederland".
Hij stelt voorts vast, dat elke emancipatiebeweging het karakter
heeft van een machtsstrijd en dat dit element sterk op de voorgrond
staat. „De emancipatiebeweging der rooms-katholieken... kwam
op de .andersdenkenden' dan ook voornamelijk als machtsstrijd af.
Politiek vooral, maar ook economisch door de bloei van een aantal
bedrijven in r.k. handen. Ook wie theoretisch, van een echt-Nederlands verdraagzaamheidsbeginsel uit, deze emancipatie moest toe1
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juichen, heeft menig gevoel van teleurstelling moeten verwerken,
als hij zag, hoe door deze beweging het gelaat van Nederland zich
wijzigde; hoe allerlei vanzelfsprekendheden - Nederland een protestantse natie bijv. - tot probleem gemaakt werden"1.
Volgens Naarding, die critiek geeft op Chorus' artikelen over de
psychologische verschillen tussen katholieken en protestanten, leeft
er diep in het onderbewuste van de protestant de overtuiging „dat
een zegevierend katholicisme onverbiddelijk betekent de totale vernietiging van wat hij als edelste vorm van godsdienst beschouwt".
Dit meestal onbewuste wantrouwen wordt gevoed door het katholiek réveil. Hij acht de katholieke expansie, in bepaalde opzichten
althans, verheugend. De strijd om het bestaan wordt er voor een
protestant niet gemakkelijker op: door verlies van mogelijkheden
buiten eigen gewesten en door de invasie van katholieke concurrenten in het zakenleven. „Vooral in overgangstijden als wij hebben
meegemaakt, waarin dus een bepaald volksdeel door een andere
groep wordt teruggedrongen - terecht of ten onrechte, dat doet er
niet toe voor de stemming onder het teruggedrongen volksdeel - zal
een dergelijke expansie als gevaarlijk worden beschouwd, en dit te
eerder in ons geval, daar de teruggedrongen groep, de protestanten
achter elke katholieke expansie of poging daartoe ziet de hand en
het hoofd van de Kerk" 2 . Een blik in de toekomst maakt de
protestant nog wantrouwender: „De protestant ziet al deze expansie,
waartoe hij het kapitaal mist door gebrekkige organisatie en onderlinge verdeeldheid, als een groot gevaar voor de toekomst, en dat
maakt hem nog meer kopschuw voor het katholicisme en de katholiek"3.
Felle uitingen van antipapisme treft men in de jongste periode slechts
bij deelgroepen aan.
Zo kon Van der Leeuw geenszins bewonderen „de antipapistische actie, welke
protestanten, anders hopeloos verdeeld, van uiterst rechts tot uiterst links te
hoop doet lopen in een Evangelische Maatschappij om toch vooral te waarschuwen tegen het roomse gevaar"4. Feller dan dit gezelschap was de „Vereniging Protestants Nederland", die onder de titel „Aprilbeweging 1953" een
pamflet verspreidde, waarin o.m. het volgende werd meegedeeld: „Ab in 1953
met grote luister het herstel van Rome's macht wordt herdacht, weet U wat er
1
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dan gebeurt? Dan zullen er 50.000 bekeerlingen aan de roomse kerk worden
toegevoegd. 50.000 protestanten, die hun geloof afzweren en de afgoderij van
de mis gaan bedrijven . . . 50.000 afvallige protestanten ! Maar U, die door Gods
genade het licht van het Evangelie in Gods Woord bezit, wat is uw wederwoord
op deze nieuwe aanval op uw geloof? Zend ons uw naam met adres, doe er een
flinke gift bij voor onze Aprilbeweging 1953. O f - is 't u niets meer waard nog
vrijelijk uw Bijbel te mogen lezen en vrij te mogen opgaan naar de kerk?" 1

Nog steeds blijft er wantrouwen rond de tolerantie der katholieken. Volgens
De Ridder, een hervormd auteur, worden de onderlinge verhoudingen op het punt van de tolerantie het meest vergiftigd door het aan
protestantse kant heersende wantrouwen en de geprikkeldheid aan
R.K. zijde over dit wantrouwen. Ondanks een publicatie als
„Katholicisme en Geestelijke Vrijheid", waarin hij een pleidooi
vond voor de verdraagzaamheid, dat hem zeer verheugde, bleef het
wantrouwen. De Ridder stelt, dat deze publicatie een stap in de
goede richting is, maar, zo laat hij erop volgen, „of zij hiermee niet
verder gaat, dan zij volgens R.K. standpunt eigenlijk gaan kan, is
voor ons toch de vraag" 2 . Het vraagstuk van de theoretische
fundering der katholieke verdraagzaamheid is zeker nog niet opgelost 1 . Practisch blijven er ook belemmeringen aan katholieke
zijde. De irriterende en soms plompe zelfverzekerdheid van sommige
katholieken kan de verhoudingen verscherpen. Zo schrijft De
Rooy, dat het Internationaal Eucharistisch Congres te Amsterdam
in 1924 door de niet-katholieken werd ondergaan als „het plompe
vieren van een roomse triomf" 4 , terwijl Thyssen zich als volgt uitdrukt: „de katholieken moeten hun arrogantie laten varen, alsof zij
het alleen beter weten en het altijd aan het rechte eind hebben,
hetgeen in het praktische leven ook helemaal niet waar is , s .
De toenemende invloed der katholieken met als werkelijke of vermeende dreiging van een „roomse meerderheid" in de toekomst
openbaart zich ook in de hechte groepsorganisatie. O p politiek gebied
irriteert het zg. voorrecht-zonder-inspanning, dat door het pastoraal
beleid wordt toegekend. De Generale Synode der Nederlands
Hervormde Kerk nam geen enkele partij-politieke keuze in be1
2

3

Vereniging Protestants Nederland, Aprilbeweging 1953, Voorburg, Mei 1952.
C. A. DE RIDDER, Rooms-Katholiek Geloof en geestelijke vrijheid, in: Wending, Maart
1953, 30-34. Hij bespreekt hier: Katholicisme en Geestelijke Vrijheid, bijdrage tot
een gedachtenwuseling, onder redactie van S. JELSMA M.S.C. E.A., Utrecht 1951.
Vgl. E. BRONGERSMA, Bezeten waarheid of apostolisch gesprek, in: De mentaliteitsverschuivingen in Katholiek Nederland, in: Te Elfder Ure, Nov.-Dec. 1955, 19.

« D E ROOY, in: I.V.H., 671.
5

FR. THIJSSEN, De Volksgemeenschap en de Confessies, in: Het Gemeenebest, 1943, 111.
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scherming. Een deskundig commentator schrijft naar aanleiding
hiervan echter wél, dat de hervormde christenen zich op de grote
samenlevingsvragen van Nederland moeten bezinnen „niet het
minst met het oog op de steeds voortschrijdende romanisering van
het volksleven" 1 ! Elke confessionele groepsorganisatie suggereert
een meestal onbewuste veroordeling van de andersdenkende levensbeschouwing, die wordt buitengesloten. „Liberalen en socialisten
vonden dit isolement niet alleen bijzonder onaangenaam, omdat zij
er katholieke krachten voor hun eigen ondernemingen door misten,
maar ook bijzonder hatelijk, omdat zij er uit begrepen, wat er onbewust ook mee werd uitgedrukt: gij hebt de waarheid niet, gij
dwaalt" 2 . Het protestantse oordeel over de groepsorganisatie der
katholieken, de grondslagen daarvan en de feitelijke verwerkelijking, is niet eenstemmig. Zelfs als het overmatig dreigt te worden
moet volgens een protestants zegsman nog alle voorzichtigheid in
acht genomen worden „omdat het voor een belijder van een andere
geloofsovertuiging nu eenmaal moeilijk is te ontdekken hoever de
consequenties van de andere .vreemde' overtuiging reiken" 3 .
In de Verenigde Staten
Enige parallelverschijnselen in de Verenigde Staten wijzen ook op
d e sociologische nawerking van de historische relatie katholieke
minderheid - protestantse dominant als een verklarende factor van
d e sociale spanningen tussen beide religieuze formaties.
Kane schrijft hierover onder meer:
„The real cause of Protestant-Catholic conflicts was a fear that Catholics werç
emerging from their minority group status. Attacks on Catholic education,
reputed political influence, religious beliefs and practices, and the entire gamut
of Catholic criticism, were merely symptomatic of a fear that Protestantism in
America was losing ground to Catholicism"4.

In Amerika leefde eveneens het schrikbeeld van de roomse overheersing. Kane bewijst met een aantal citaten uit de vorige eeuw,
1

F. H. LANDSMAN, De hand boven het hoofd?, in: De Hervormde Kerk, 3 Sept. 1955.
De schrijver bestrijdt hier de mening, dat het jongste herderlijk schrijven der
Generale Synode „dan toch maar de mensen van de ,doorbraak' de hand
boven het hoofd houdt!"

2 D E R O O Y , in: I.V.H., 315.

3

4

J . G. VAN DER PLOEG, Anti-papism, een aanslag op onze gemeenschap, in: Vrij
Nederland, 29 Nov. 1947.
KANE, a.w.,

215.
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vergeleken met zeer recente uitspraken, dat de aard van de critiek
op Rome van protestantse zijde steeds dezelfde trekken vertoont1.
Nadat er rond 1920 een hevige anti-katholieke stroming viel waar
te nemen, verminderde deze weer in de dertiger jaren om na de
oorlog, evenals in Nederland, weer op te komen. De enorme toename van het katholicisme wekte een zekere verontwaardiging bij
de protestantse bevolkingsgroep. Rose schrijft: „The Protestant
reaction was an angry one...The recent rise of anti-Catholicism
seems to be mainly connected with a growing belief that the Catholic
Church is winning out a drive to gain membership and power...
fear of the religious group's power, real or imagined, is tied to prejudice against individual members of the group" 2 . Vooral op bestuurlijk niveau worden de katholieken gewantrouwd. Toen de
katholieke candidaat Al Smith in 1928 kans liep om gekozen te
worden tot president rees bij velen het vermoeden, dat „if Smith
were elected, the Pope would move to the United States and the
Catholics would dominate this country politically"3.
In een merkwaardig artikel geeft de protestantse auteur McAfee
Brown een aantal typen van anti-katholicisme.
Het hinderlijk volgen van alle katholieke gedragingen in de pers of anderszins
noemt hij „The Protestant .bigot' approach". De katholieken noemen dit
Blanshardisme, naar de fel anti-katholieke auteur Paul Blanshard. Zeer ingewikkeld is de naam, die Brown aan een volgend type geeft nl. „The ,when-theyget-to-be-the-majority-they'll-destroy-our-freedom' angle". De angst voor de
roomse meerderheid ziet hij ontleend aan de situatie van de protestanten in
Spanje, Columbia, Argentinië en Italië. Tenslotte vermelden wij nog „The
vast-monolithic-structure-apprehension". De protestant ziet het katholicisme
ab „one vast structure, totally alike in every part. He is sure that there are no
matters on which Catholics disagree, and if they do, a word from the priest will
set matters straight"4.

Wat de groepsorganisatie betreft valt er op te merken, dat de protestanten lange tijd geenszins ervan overtuigd waren, dat zij evenals
de katholieken eigen confessionele instellingen dienden op te richten.
De „algemene" instituten waren protestants genoeg. Vroeger, aldus
Herberg, was dit inderdaad zo: „until the last quarter of the nineteenth century the public schools were virtually Protestant ,parochial' schools, but they are no longer such today". Het valt de
ι Ibid., 3-5.
2 ROSE, a.w.,

55 en

323.

3 Ibid., 148.
4
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amerikaanse protestanten thans zeer zwaar om te beseffen, dat zij
samen met de katholieken en joden de „triple melting pot" van
Amerika uitmaken. De „old-line Protestant leaderschip" verzet zich
tegen de oprichting van eigen, bijzondere scholen en de interne
verdeeldheid tegenover „an ecclesiastically united Catholicism"
belemmert een gemeenschappelijke actie. Dezelfde spanningen doen
zich voor rond de katholieke ziekenhuizen1.
In een uitgebreide serie artikelen in „The Christian Century"
beantwoordt Harold Fey de vraag of de katholieken Amerika kunnen overwinnen. Het antwoord luidt, dat zij inderdaad op alle
fronten zullen winnen, wanneer de eenheid van de protestanten zou
uitblijven. Hij ziet de historische dominant nu reeds in een „essentially defensive posture, in which it feels itself a mere minority
threatened with Catholic domination"2.
De groepsorganisatie der katholieken irriteert in Amerika de
protestanten evenzeer als in Nederland. Een sterke mate van katholiek confessionalisme of separatisme suggereert, aldus Herberg, „an
attitude that makes Protestant almust equivalent to unbeliever, or
in modern terminology, to ,secularist"'3.
De Verenigde Staten over Nederland

Hoe Andre Laguerre in een speciaal nummer van „Life" oordeelt
over de godsdienstige situatie in Nederland moge blijken uit het
volgende citaat:
„In Nederland schenken de katholieke vrouwen, wanneer zij uit winkelen gaan,
hun klandizie aan Vroom & Dreesmann, het katholieke warenhuis-concern;
terwijl men de jonge nederlandse protestanten soms waarschuwt, dat het een
zwaar vergrijp is om daar inkopen te doen. In aantal hebben de nederlandse
katholieken over de laatste 60 jaar een winst geboekt van bijna 1 millioen op
de protestanten.
Heel anders is het echter gesteld wat betreft de politieke macht. In 1950 was
de K.V.F, duidelijk de grootste partij in het land, maar de P.v.d.A., die de
confessionele barrière probeert te doorbreken, voert een verbeten strijd om de
voorrang. De Arbeiderspartij is er tot op zekere hoogte in geslaagd door zowel
stemmen van katholieken als van protestanten aan te trekken. Dit succes van
de partij vormde de aanleiding dat de katholieke bisschoppen in Nederland in
1
2

HERBERG, a.w., 254, 263-264. Hij citeert o.a.: C. J. SCHERRER, More Protestant
HospitaL·, in: The Christian Century, 21 Juli 1954.
Η. E. FEY, Can Catholics Win America?, in: The Christian Century, 29 Nov.,
6, 13, 20, 27 Dec. 1944, 3, 10, 17 Jan. 1945.

3 HERBERO, a.w., 249-250.
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1954 met zware sancties dreigden ten overstaan van allen, die lid werden van
de P.v.d.A. Hiermee gaven zij aanleiding tot een controverse, die nog steeds
smeulend is" 1 .

T o t dit wel zeer bizar relaas over het „godsdienstig" leven in ons
land beperkt de auteur zich in een uitvoerig artikel over „De Kerken
van Vrij Europa". Interessant is, dat dit „groepsbeeld" de verhoudingen in Nederland simplificeert tot die tussen katholieken en
protestanten, met een licht gesuggereerde parallel op het politieke
vlak tussen K.V.P. en P.v.d.A. De economische en politieke strijd
tussen beide groepen wordt gesymboliseerd rond Vroom & Dreesmann en het Bisschoppelijk Mandement, inclusief de onjuiste mededeling over de dreiging met zware sancties.
Samenvatting
Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten kan men de nog
steeds voortdurende spanningen tussen katholieken en protestanten
ten dele karakteriseren als een sociologisch nawerkingsverschijnsel
van de historische relatie tussen katholieke minderheid en protestantse dominant.
De vrije ontplooiingsmogelijkheden van de katholieke gemeenschap
en de vorderingen, die daarbij worden gemaakt, veroorzaken een
sterke onrust en onzekerheid in protestantse kring, waaraan de
vrees voor een toekomstige meerderheidspositie van het katholieke
volksdeel mede ten grondslag ligt.
De hechte groepsorganisatie der katholieken vertoont aspecten,
die de bestaande sociale spanningen vergroten.
SOCIOGRAFISCHE TYPERING
V A N DE K A T H O L I E K E M I N D E R H E I D S G R O E P E N

Met behulp van een min of meer scherp omschreven sociografisch
criterium is het mogelijk een onderscheid aan te brengen in de verschillende concrete verschijningsvormen van de katholieke minderheidsgroepen. Uitgangspunt vormt de vaststelling, dat een katholieke minderheidspositie steeds nationaal gebonden is; m.a.w. zich
in bepaalde landen wél en in andere landen niét voordoet.
Wanneer het katholieke volksdeel in een bepaald land de na1

ANDRE LAGUERRE, The Churches of Free Europe, the historic heart of Christianity
has to battle Communism and indifference, in: Life, 6 Febr. 1956, 62.
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werking ondervindt van een historische minderheidspositie, dan kan
men stellen, dat álle katholieke inwoners van het betrokken land in
zekere mate hieraan participeren, ongeacht de eventuele variaties
in regionale getalsterkte in vergelijking met de leden van de historische dominant. Op grond van een sociografisch criterium is er
evenwel een differentiatie mogelijk tussen de volgende drie situaties:
1. katholieke minderheidsgroepen in concentratiegebieden. Ofschoon
deze groepen nationaal gezien aan een sociologiche minderheidspositie hebben geparticipeerd zijn zij locaal, regionaal of provinciaal in een statistische meerderheidspositie.
2. katholieke minderheidsgroepen in gemengde gebieden. De sterkteverhouding tussen de leden van de katholieke minderheid en de
protestantse dominant is ongeveer in evenwicht.
3. katholieke minderheidsgroepen in de diaspora.
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Hoofdstuk m

KATHOLIEKE DIASPORA
EN P R O T E S T A N T S E D I A S P O R A
INLEIDING

Bij een katholieke minderheid „in de diaspora" komt een qualitatief
sociologisch gegeven nog eens pregnant in een daarmee parallel
lopend quantitatief-geografisch gegeven tot uitdrukking. Al is in
het voorafgaande herhaaldelijk betoogd, dat het begrip minderheid
een sociologisch en geen statistisch begrip is, dit sluit niet uit, dat
een sociografische en overwegend quantitatief bepaalbare situatie
het sociologisch verschijnsel minderheid zeer scherp kan toespitsen. Een
dergelijke toespitsing van de relatie katholieke minderheid - protestantse dominant wordt aangetroffen in het extreme geval, waarin
de katholieken regionaal gezien ook naar getal zowel absoluut als
relatiefeen zeer kleine en geografisch sterk verspreide groep uitmaken
en de protestanten, eveneens naar getal, zeer sterk overwegen.
In dit hoofdstuk zullen wij trachten het begrip diaspora zo duidelijk mogelijk te omschrijven en ons daarbij vooral beperken tot
de katholieke diaspora. Daarna worden de eventueel sociologische
gevolgen van de diaspora-situatie vastgesteld. Hierbij zullen wij ons
moeten afvragen, welke de kenmerken zijn van een godsdienstige
groep in de verspreiding, welke gevolgen de diaspora-situatie meebrengt voor de zielzorg, de gemeenschapsvorming en de organisatorische opbouw en hoe het diaspora-patroon zijn stempel drukt
op geheel het godsdienstig groepsleven. Bij de beantwoording van
deze vragen doet zich een bijzondere methodische moeilijkheid
voor, wanneer namelijk de diaspora-situatie samengaat met een
relatie minderheid - dominant, zij het dan in de nawerkingsphase.
In dit geval moeten de diaspora-kenmerken geïsoleerd worden van
de minderheidskenmerken. Wat in feite een sociologisch gevolg is
van de specifiek quantitatief-geografische situatie, die wij diaspora
noemen, mag niet worden toegeschreven aan een sociologische of
sociaal-psychologische nawerking van de historische relatie minderheid-dominant. Wanneer deze methodische moeilijkheid niet kan
worden opgelost is er alle kans op verwarring tussen de sociale
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gevolgen van de diaspora-factor en van de minderheidsfactor.
Nu zou er zeker aan de hand van de bestaande literatuur enig
inzicht verkregen kunnen worden in de sociale gevolgen van een
geringe tot uiterst geringe bevolkingsdichtheid en in het eigen
karakter van de kleine groep, doch dergelijke beschouwingen helpen
ons weinig op weg om een kerkelijk diaspora-verschijnsel beter te
begrijpen. Daarom zochten wij binnen de nederlandse verhoudingen naar een andere weg en vonden deze juist ten gevolge van de
grote confessionele verscheidenheid in het nederlandse landschap.
Naast een katholieke diaspora, die voornamelijk in N.O. Nederland
wordt aangetroffen kent ons land namelijk ook een protestantse
diaspora in de zuidelijke provincies van ons land. De aanleiding
tot verwarring tussen diaspora-kenmerken en minderheidskenmerken bestaat wel in het katholieke diaspora-gebied, maar niet in het
protestantse diaspora-gebied. De aldaar woonachtige protestanten
participeren niet aan een nawerking van een historische minderheidspositie, zodat daar met minder gevaar voor verwarring de
elementaire diaspora-kenmerken, die voor elke, zeer kleine en verspreid wonende kerkelijke groepering in een naar geloofsovertuiging
afwijkend milieu kunnen worden benaderd.
Door de toepassing van deze contrastmethode zullen de elementaire diaspora-kenmerken van een katholieke groep, die wél participeren aan de nawerking van een historische minderheidspositie,
zeker meer reliëf krijgen. Wij zullen echter voortdurend in het oog
moeten houden, dat sommige diaspora-kenmerken sterk bepaald
worden door het karakter van de betrokken religieuze groep als
zodanig. Zo zullen er in Brabant en Limburg specifiek protestantse
diaspora-kenmerken worden aangetroffen en in N.O. Nederland
specifiek katholieke diaspora-kenmerken. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden, dat de protestanten in Zuid-Nederland
steeds geparticipeerd hebben aan een dominant-positie, waarvan
thans de nawerkingsgevolgen bijv. in de beroepsstructuur nog aanwijsbaar zullen zijn.1
ι Ds. WESSELDIJK meent, dat de protestant zich in Brabant een „vreemdeling"
en „bijwoner" gevoelt en ook als zodanig beschouwd wordt. Dit komt volgens
deze auteur mede voort uit het feit „dat de bevolking van Brabant gedurende
eeuwen van achteruitzetting in de tijd, dat haar gewest generaliteitsland was
en ook nog daarna, de protestant niet anders heeft kunnen zien dan als de
representant van een vreemde overheersing, die zij niet verdroeg". (H. J. F.
WESSELDIJK, ProUstants kerkelijk leven, in: Het Nieuwe Brabant III, 's-Hertogenbosch 1955, 107.)
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BEGRIP

DIASPORA

Oorsprong en toepassingsmogelijkheden
Het woord diaspora gaat terug op het gelijkluidende griekse substantief, dat verstrooiing of ballingschap betekent en dat tevens
werd gebruikt voor „de landen, over welke de Joden en Christenen
verstrooid waren". 1 De toepassingsmogelijkheden van het begrip
werden steeds breder, naarmate de confessionele verscheidenheid
van de westerse godsdiensten in de loop der geschiedenis toenam.
Had diaspora oorspronkelijk betrekking op de gebieden, waar de
joden verspreid woonden temidden van de heidenen, later werd
hetzelfde begrip toegepast op de verspreid tussen de heidenen of
joden wonende christenen en sinds de Reformatie zowel op katholieken als protestanten in een afwijkend religieus milieu.
„Minstens van de Babylonische gevangenschap", zo schrijft Pauwels, „misschien zelfs van vroeger, dateert het feit, dat groepen
Joden woonden ver van het Heilig Land, ver van Gods tempel te
Jeruzalem, ver van het uitverkoren volk, dat zijn gehele leven kon
inrichten naar de voorschriften van Gods wet. Zij zaten midden
tussen afgodendienaars en midden in een heidense samenleving; zij
konden zich alleen handhaven in een streng isolement". 2 Na de
vestiging van het Christendom en de val van Jeruzalem begon de
grote zwerftocht van het joodse volk over de bewoonde wereld.
Vooral in de middeleeuwse maatschappij kreeg het joodse volk
het karakter van een vervolgde minderheidsgroep. Diaspora en
minderheidspositie gingen dus samen. Men kan zelfs stellen, dat
het Jodendom internationaal het klassieke type werd van een religieuze minderheid in de diaspora.
In de loop der tijden is het diaspora-karakter van de joden echter
gewijzigd. Zij verloren een achterland, een thuisfront, dat als concentratiegebied kon gelden. Stonequist merkt terecht op, dat de
joden in afwijking van andere statistische minderheidsgroepen nergens een concentratiegebied kennen, waarop zij eventueel kunnen
terugvallen. Zelfs in het hedendaagse Palestina zijn zij niet „in de
meerderheid" 3 . Hun sociologische minderheidspositie is wellicht
1
2

3

J. MONTIJN, Grieksch-Nederlandsch Schoolwoordenboek, Zwolle 1934, s.v. diaspora.
C. F. PAUWELS O.P., Voorpost of reservaat? Ook Nederland kent een diaspora, in:
De Volkskrant, 23 Juli 1955. Vgl. eveneens A. VAN DEURSEN, Joden in Afrika, in:
De wereld der mensen, Groningen 1955, 89-90.
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het meest persistent van alle religieuze minderheden. De jongste
wereldoorlog, zo schrijven Maclver en Page, heeft voor de meeste
minderheden een gunstiger positie meegebracht, omdat zij mede
werden ingeschakeld in de gezamenlijke oorlogsinspanning. Behalve
voor de joden: „De enige vorm van antigroepsvooroordeel, die
•deze trend blijkbaar heeft weerstaan is het anti-semitisme"1.
Het begrip diaspora werd in de eerste eeuwen na Christus ook
toegepast op gebieden, waar de christenen verspreid woonden.
Later consolideerde zich het Christendom als religieuze en politieke
macht totdat de Reformatie de grote westerse scheuring bracht. De
oude omwalling van de Kerk wordt afgebroken. De massa's leven
niet meer veilig en geborgen binnen de muren en de oude kathedraal overheerst niet meer het stadsbeeld: „De Kerk-als-open-enweerloze geestelijke stad is uitgestroomd tot een soort werelddiaspora" 2 . Katholieken bleven als restgroepen in gebieden wonen,
waar het protestantisme nagenoeg overheerste of trokken later naar
volledig geprotestantiseerde gebieden. Zo kon men gaan spreken
van katholieke diaspora-gebieden in een afwijkend protestants
milieu.
Diaspora als quantitatief-geografisch verhoudingsgegeven

De begrenzing van de katholieke diaspora-gebieden wordt gewoonlijk met behulp van een statistisch criterium aangegeven. Dit
ligt ook voor de hand, omdat het elementaire karakter van de
diaspora betrekking heeft op een quantitatief-geografisch verhoudingsgegeven, dat in tal van verschillende concrete situaties ook
een geheel verschillende inhoud aan het verschijnsel diaspora geeft.
Naarmate deze concrete situaties verschillen zullen ook de sociologische gevolgen van een diaspora-situatie anders geaard zijn en
voor zielzorg, gemeenschapsvorming en organisatorische opbouw
min of meer problematische kenmerken dragen.
Zowel statistisch als ruimtelijk is er geen uniforme maatstaf. Men
zou Zweden als geheel een diaspora-gebied kunnen noemen, omdat
1

2
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F. G. L. VAN DER MEER, Niet de stad Gods doch kaar oude omwalling wordt snel
afgebroken, in: Ebeviers Weekblad, 25 Dec. 1954.
E. WAUOH (The American Epoch in the Catholic Church, in: Life, 19 Sept. 1949)
schrijft: „In de hele geschiedenis van de Kerk is de paradox terug te vinden
dat zij, die van nature universeel moet zijn, op de meeste plaatsen een minderheid blijft".
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er in 1890 en in 1930 resp. 1.390 en 4.818 katholieken woonden,
relatief gezien 0.029% en 0.078%. In veruit het grootste deel van
Zweden wonen echter in het geheel geen katholieken, dus is er ook
van geen diaspora sprake. Bovendien woont ongeveer tweederde
deel van de kleine groep katholieken in de steden, vooral in Stockholm, zodat het sterk geografisch verspreid wonen slechts voor een
relatief nog kleinere groep strict genomen van kracht is. Een practisch statistisch criterium voor Duitsland is volgens Krose 33%'.
In Nederland bepaalt men zich liever tot het aangeven van verschillende percentage-niveaux. Gebruikelijk is bijv. een aanduiding
van die burgerlijke gemeenten, waar de katholieken minder dan
20% of minder dan 10% van de bevolking uitmaken. Het is ook
mogelijk om voor uitgestrekte gebieden en meerdere landen omvattende eenheden een volledige percentage-scala op te zetten bijv.
tot 75%. Tenslotte kan de diaspora-situatie ook cartografisch uitgebeeld worden via een aanduiding van de absolute spreiding en
van de relatieve aandelen tevens, zoals in bijgaande cartogrammen
van Noord-Europa is geschied. De verschillende nuances en overgangen tussen de twee statistische extremen, volledig protestantse
gebieden zonder enige katholieke nederzetting en volledig katholieke gebieden zonder protestantse nederzettingen komen via deze
cartografische methodiek op een gedifferentieerde wijze naar voren.
Als quantitatief-geografisch verhoudingsgegeven blijft het statistisch criterium uiteraard betrekkelijk, daar immers de grootte van
de gebiedseenheid, waarvoor een bepaald percentage wordt berekend, kan gevarieerd worden. Men kan uitgaan van de gemiddelde situatie in een geheel land en dan langzaam afdalen langs
burgerlijke indelingen als provincie en gemeente of kerkelijke begrenzingen als bisdom, dekenaat of parochie. Binnen gemeente of
parochie treffen wij dan nog de concrete leefgemeenschappen aan
in dorp of buurtschap. Het is steeds zeer instructief om tot deze
kleinere eenheden afte dalen, aangezien op deze wijze de betrekkelijkheid van de diaspora-situatie in het grotere gebied scherp aan het
licht komt.
Toepassing op de noord-europese diaspora

Aan de hand van het statistisch criterium kunnen er in NoordEuropa een viertal variaties in de katholieke diaspora-gebieden
1

G. H. L. ZEEGERS EN B. VAN LEEUWEN O.F.M., Entwurf eines Stützpunktplanes für

die Norddeutsche Diaspora, in: Sociaal Kompas, Mei-Juni 1953, 41.
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worden vastgesteld. Vooreerst landen of streken, waar het katholicisme in de Reformatie volledig is verdwenen en eerst later nieuwe
katholieke nederzettingen ontstonden. Men denke aan grote delen
van Noord-Duitsland, aan de Scandinavische landen en aan Finland. Vervolgens volledig geprotestantíseerde gebieden, waarin slechts
bij uitzondering een zg. „katholiek eiland" is overgebleven. Voorbeelden zijn o.a. Eichsfeld (Did.) ten zuiden van Göttingen, dat in
de Reformatie-tijd aanvankelijk geheel protestants werd, maar
reeds op het eind van de 16e eeuw weer tot de oude godsdienst
terugkeerde, of in Nederland de plaats Kloosterburen, door Kruijt
een typisch geval van een „Rooms eiland" temidden van een
protestantse omgeving genoemd 1 . De derde groep wordt gevormd
door gebieden, die meerdere verspreid wonende restgroepen van
katholieken omvatten en waarin een sterke vermenging met de
overwegend protestantse bevolking optrad, zoals bijv. in Engeland.
Tenslotte gebieden, waar grote delen van de bevolking ondanks de
druk van de Reformatie katholiek zijn gebleven. Bijna geheel
N.O. Nederland kan hiertoe worden gerekend 2 .
Het diaspora-criterium is hiermee reeds op een aantal verschillende concrete situaties toegepast. O p een belangrijk verschil, dat van
grote invloed is op de sociale gevolgen van de diaspora-situatie
voor zielzorg, gemeenschapsvorming en organisatorische opbouw
willen wij hier zeer bijzonder wijzen, namelijk op het al of niet
autochtoon karakter van de kathoUeke diaspora-groep. O p grote
delen van de noord-europese diaspora is de definitie van Krose
toepasselijk: „Wir verstehen unter katholischer Diaspora Minderheitsgemeinden katholischer Konfession, die sich in ehemals rein
protestantischen Territorien gebildet haben" 3 . De aanleiding om
zich in een volledig protestants gebied te gaan vestigen is in normale
omstandigheden meestal van economische aard. Er is ook een
vestiging mogelijk uit apostolisch motief. Dit geldt met name voor
de vele priesters in de diaspora. Zo is bijna 60% van de priesters in
Denemarken allochtoon en tellen Zweden, Noorwegen, IJsland en
Finland samen slechts 20 inheemse priesters 4 . „Van de 56 priesters
ι J. P. KRUIJT, Mentaliteitsverschillen en godsdienstige verschillen, in: Mensch en
Maatschappij, 1943, 12.
2
G. H. L. ZEEGERS, Einige Betrachtungen über Fragen der Katholischen Diaspora in
Nord-Europa, in: Sociaal Kompas, Sept.-Oct. 1954, 88.
3
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in Zweden", aldus Menges, „zijn er slechts 7 van zweedse nationaliteit, alle overigen zijn buitenlanders. Daarbij treft men Fransen,
Nederlanders, Duitsers, Belgen, Engelsen, Amerikanen, Hongaren,
Italianen, Spanjaarden en Balten" 1 . Zoals blijken zal zijn de sociale
gevolgen voor een katholieke diaspora-bevolking, welke geheel of
grotendeels uit allochtonen bestaat, die zich niet in een groter
groepsverband in het vreemde gebied hebben gevestigd maar als
enkel gezin of als eenlingen, het meest problematisch. Er zijn hier
nog allerlei nuanceringen mogelijk in de mate van allochtoniteit
of autochtoniteit, doch het onderscheid tussen migratie-bewegingen
in groter en hechter groepsverband én als eenlingen of onsamenhangende kleine groepen lijkt ons zeer belangrijk.
In tal van concrete situaties zal de katholieke diaspora-situatie
ook samengaan met een sociologische minderheidspositie. Zo gezien
is de definitie van Zeegers begrijpelijk, die schrijft: „De diaspora is
wezenlijk een godsdienstige minderheidspositie. Zij draagt daardoor
het sociaal en psychologisch karakter van alle minderheden, of
deze nu ethnisch, raciaal of linguistisch van aard zijn" 2 . Het komt
ons echter voor, dat de elementaire diaspora-situatie, voortvloeiend
uit het omschreven quantitatief-geografisch verhoudingsgegeven
scherp onderscheiden moet worden van de sociologische minderheidspositie. Al participeren de protestanten in Brabant of Limburg
niet aan de nawerking van een historische minderheidspositie, zij
verkeren in werkelijkheid in een diaspora-situatie. Zo moeten ook
de sociale gevolgen van de diaspora-situatie in een concrete toepassing duidelijk onderscheiden worden van de sociale gevolgen
van een minderheidspositie of de nawerking daarvan.
Sociale gevolgen van de diaspora-situatie
O m een duidelijk inzicht te krijgen in de verschillende sociale
gevolgen van de diaspora-situatie is een onderscheid mogelijk tussen
de directe invloed van de diaspora-situatie, quantitatief-geografisch
vastgesteld, op het godsdienstige groepsleven zelf, vervolgens d e
relaties met de omringende groepen, die in geloofsovertuiging afwijken en tenslotte de relaties van de diaspora-gelovigen met de gemengde gebieden en de concentratiegebieden van de geloofsgenoten
1
2

W. MENGES, Die geistigen und religiösen Verhältnisse Schwedens und der schwedische
Katholizismus, rapport K.S.K.I., Genève 1955, 61.
ZEEGERS, Einige Betrachtungen, t.a.p., 95.
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elders. Dit onderscheid zullen wij thans slechts summier toelichten
om het straks binnen de nederlandse verhoudingen toe te passen.
Wanneer een kleine groep verspreid woont over een geografisch
uitgestrekt gebied, hetgeen meestal een plattelandsgebied zal zijn,
dan heeft dit feit directe gevolgen voor de zielzorg, de gemeenschapsvorming en de organisatorische opbouw. Zo zijn er in geheel
Finland slechts 3 parochies, terwijl er in de drie Scandinavische
landen tezamen ongeveer 72 zijn tegenover rond de 1500 in Nederland. De gebieden, die de afzonderlijke diaspora-parochies moeten
omvatten zijn zeer uitgestrekt. De grootste parochie in oppervlakte
van de noord-duitse diaspora, Wismar aan de Oostzee, heeft binnen
haar werkgebied 8 steden en 398 dorpen liggen 1 . Willen de verspreid wonende gelovigen zo goed mogelijk bediend worden door
een gelijksoortige outillage aan instellingen, zoals deze ook in de
concentratiegebieden wordt aangetroffen, dan geeft dit voor de
kleine groep een multiplicatie van kosten en voor de centraal verzorgende instellingen zoals scholen en ziekenhuizen slechts een zeer
zwakke greep op de totale katholieke diaspora-bevolking. Vooral
de allochtone diaspora-gelovigen, die niet zoals bijv. sommige
veenkoloniale nederzettingen in Z.O. Drenthe in een groter groepsverband geïmmigreerd zijn, vertonen een zekere demografische en
sociale kwetsbaarheid. De aantallen mannen op 100 vrouwen en
omgekeerd wijken vaak zeer sterk van elkaar af. Hetzelfde verschijnsel constateert men in de allochtone gedeelten van de protestantse diaspora in Zuid-Nederland.
Na de invloed, die de diaspora-situatie in directe zin uitoefent
op het katholieke groepsleven is er de relatie met de omringende
protestantse of in algemene zin andersdenkende groepen. Voor het
behoud van het godsdienstig leven is er hier de voortdurende
spanning tussen een zekere resistentie tegen de levensovertuiging
van de omringende groepen, waartegen men zich tracht te beschermen door bepaalde vormen van geslotenheid, en anderzijds
de neiging tot assimilatie, tot uiting komend in openheid voor
persoonlijke en organisatorische contacten. O p godsdienstig-kerkelijk gebied doet zich hier de mogelijkheid voor van een hogere
frequentie van het gemengde huwelijk, dat in Noord-Europa vooral
voorkomt in de steden en in de allochtone diaspora-gebieden op
het platteland. De andersdenkende meerderheidsgroep heeft in
1

B. PFLÜGER, Die Diaspora - das Problem Nr Ifür die katholische Kirche in Deutschland
in: Oberrheinisches Pastoralblatt, Dec. 1955, 329 w .
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feite veel grotere beïnvloedingsmogelijkheden dan de extreme minderheden in getal, die vaak wel gedwongen zijn om van de sociaalcaritatieve diensten der anderen gebruik te maken of hun bijzondere
scholen te bezoeken. Het spreekt vanzelf, dat deze spanning nog
verscherpt wordt, wanneer de diaspora-bevolking ook historisch
aan een sociologische minderheidspositie participeert. Veel zweedse
bekeerlingen, meestal vrouwen, raken geïsoleerd, omdat zij lijnrecht
ingaan tegen de publieke opinie. Zo ontstaat gemakkelijk een
ghetto-gevoel. Men gaat daarom vaak tot het katholicisme over in
het buitenland. Voor drie zaken is een Zweed volgens het spreekwoord bang: voor tocht, lauwe brandewijn en katholicisme. Het
zweedse patriottisme heeft tot op heden toe sterk anti-katholieke
trekken, al valt er een groeiende tolerantie aan te wijzen1. Het
verzet tegen een dreigende assimilatie is bij een allochtone diasporabevolking in het algemeen minder sterk dan bij een autochtone
diaspora-bevolking.
Behalve de relatie met de omringende andersdenkende groepen
is er nog een tweede, welke benadrukt, dat een diaspora-bevolking
eigenlijk ergens „vandaan" is, nl. van een concentratiegebied. Er
is hier sprake van een verfauding tussen de katholieken in de diaspora en
de geloofsgenoten elders in de concentratiegebieden of gemengde gebieden. Deze relatie kan objectief worden vastgesteld door een
vergelijking van het gehele religieuze, sociale en culturele leven in
de diaspora met dat van de concentratiegebieden in eigen land of
in het buitenland. De verschillen komen bijv. tot uiting in de
beschikbare geldelijke middelen, in het kader, de élite-groepen of
in het algemeen de sociale structuur, in de apparatuur van kerken,
scholen, ziekenhuizen, vormingsinstituten en ander instellingen en
tenslotte meestal ook in de mentaliteit van de gelovigen.
Wanneer het allochtone gelovigen betreft, die zich vanuit de rijker
gestructureerde samenleving in een concentratiegebied naar de
diaspora hebben begeven dan zullen zij de overgang scherp ervaren.
Kinderen in allochtone nederzettingen en vooral vluchtelingenkinderen, die sinds de tweede wereldoorlog in de noord-duitse
diaspora-streken moeten wonen „weten soms niet beter". In tegenstelling tot hun ouders, die bijv. uit Silezië afkomstig zijn, weten
zij niet beter of de priester viert het eucharistisch offer steeds op
primitieve wijze in een oude school, een caféruimte of in een evange1

MENGES, a.w., 65-67.
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lische kerk. Bij de ouderen leeft er, evenals eertijds bij het joodse
volk, een intens heimwee en een hevig verlangen om weer spoedig
naar hun „Jeruzalem" terug te keren1. Zulke diaspora-gemeenschappen hebben steeds behoefte aan steun uit de concentratiegebieden en als deze steun niet komt worden de gelovigen gemakkelijk ontgoocheld en verbitterd. Ook de katholiek krijgt dan een
diaspora-stemming als ballingschapsgevoel2.
In dit verband is het noodzakelijk er op te wijzen, dat diasporagebieden verschillen van missiegebieden, in zover de eersten reeds in
belangrijke mate of geheel gekerstend waren bij het begin van de
Reformatie en in de missiegebieden het Christendom nog gebracht
moet worden. In de vorige eeuw begon de St. Bonifaciusvereniging
reeds in 1849 aandacht te vragen voor de materiële nood in de
noord-duitse diaspora. Voor sommige gebieden werden aparte
„officialaten" opgericht, ressorterend onder bisdommen, maar toch
in bepaalde opzichten door een eigen canoniek-rechtelijke structuur
daarvan onderscheiden, zodat het eigen karakter van de diaspora
werd onderstreept. Zo is er bijv. het officialaat Vechta in NoordOldeburg, dat ressorteert onder het veel meer zuidelijk gelegen
bisdom Münster. De nederlandse diaspora-gebieden zijn sinds 1853
in de normale hiërarchische structuur opgenomen. In Engeland was
dit reeds driejaar eerder het geval. Eerst in 1953 werden de apostolische vicariaten van Denemarken, Noorwegen en Zweden tot bisdom verheven. In 1956 werden Friesland, Groningen, Drenthe en
de N.O. Polder afgescheiden van het aartsbisdom Utrecht en ondergebracht in een nieuw bisdom, met als bisschoppelijke zetel de
stad Groningen. Deze kerkelijk-juridische emancipatie, welke voor
Nederland als geheel zulke grote gevolgen heeft gehad voor de
herleving van het katholicisme, brengt een zekere zelfstandigheid
en opent de mogelijkheid voor een regionaal aangepast pastoraal
beleid, maar kan met name voor de meest problematische diasporastreken ook een ongunstig neveneffect met zich meebrengen. De
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat er een zekere consolidatie in
de verhoudingen met de katholieke concentratiegebieden in binnenof buitenland uit voortvloeit. Juist als „normale" bisdommen ver1
2

W. GODDIJN O.F.M., Brieven uit de diaspora, in: De Tijd, 24, 26 en 30 Oct. 1950.
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katholiek een diaspora-stemming als ballingsschapsgevoel ondenkbaar is. Vgl.
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liezen deze streken in de ogen van buitenstaanders gemakkelijk het
karakter van een relatief hogere mate van hulpbehoevendheid.
In de jongste jaren is de pastorale en oecumenische belangstelling
voor de diaspora-gebieden echter bijzonder toegenomen. Er is
zowel in katholieke als protestantse kring een tendenz waar te
nemen om de vroegere restgroepen van geloofsgenoten, later nog
vermengd of uitgebreid met gelijkgezinde immigranten, te gaan
beschouwen als kostbare „bruggenhoofden" in nieuw te ontginnen
land. Pauwels vraagt zich voor de katholieke diaspora-nederzettingen af wat zij moeten worden: voorpost of reservaat? „Een diasporaparochie mag voor ons geen curieuze enclave, geen geestelijk
Indianen-reservaat blijven. Zij moeten een voorpost zijn van het
katholieke apostolaat" 1 .
In het algemeen hangt deze apostolische tendenz waarschijnlijk
samen met een meer bewust geworden kerkbesef, met een opleving
van de oecumenische gedachte, met de betere communicatiemogelijkheden, die zowel persoonlijke confrontatie als collectieve
voorlichting bevorderen, met de toenemende godsdienst-sociologische research in deze streken en met de spectaculaire facetten van
het naoorlogs vluchtelingenvraagstuk. Misschien wordt deze aandacht in de toekomst even sterk als die voor de missiegebieden,
waarover via een overvloed van missieliteratuur en bijzondere, juist
voor de missie opgerichte congregaties van priesters en religieuzen,
een zeer levendige opinievorming bestaat.
Samenvatting
De verschillende sociale gevolgen van de diaspora-situatie zijn hiermee aangeduid. Concluderend kunnen wij zeggen, dat diaspora
eigenlijk geen begrip is, al wordt het bij het wekken van belangstelling voor diaspora-streken vaak als propagandabegrip gehanteerd. Het diaspora-criterium wordt dan als het ware gereïficeerd
tot een uniforme werkelijkheid, die noodzakelijk problematische
kanten heeft en in tal van verschillende concrete situaties eenzelfde
beeld vertoont. In feite is het niet meer dan een criterium, een
quantitatief-geografisch verhoudingsgegeven, dat betrekking heeft
op godsdienstige minderheden in getal in een religieus afwijkende
omgeving. De sociologische gevolgen van een dergelijke situatie
ι Ibid.,
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kunnen verschillen en hangen voornamelijk af van het al of niet
autochtoon-zijn van de betrokken bevolkingsgroepen, de historische
continuïteit en de feitelijk gegroeide groepscohaesie. In NoordEuropa is de katholieke diaspora-bevolking zeer dikwijls allochtoon
en woonachtig in uitgestrekte plattelandsgebieden. Bovendien gaat
hier met de diaspora-situatie steeds een nawerking van een sociologische minderheidspositie in het verleden samen. De sociologische
gevolgen voor de zielzorg, de organisatorische opbouw en de
gemeenschapsvorming komen direct tot uitdrukking door het kleine
aantal gelovigen en de sterk ruimtelijke verspreiding, vervolgens
in de relaties met de omringende andersdenkenden en tenslotte in
de relaties met de geloofsgenoten elders.
D I R E C T E G E V O L G E N VAN DE D I A S P O R A - S I T U A T I E

Demografische kwetsbaarheid

Het feit, dat een diaspora-situatie een sterke geografische verspreiding van kleine aantallen met zich meebrengt drukt een apart
stempel op de gelovige gemeenschap, vooral wanneer deze grotendeels uit allochtonen bestaat. Wij zullen dit thans nader illustreren
voor de protestantse diaspora in Brabant en Limburg.
De vaak uiterst kleine diaspora-gemeenschappen zijn demografisch gezien zeer kwetsbaar. Wanneer Zeegers de diaspora-situaüe
karakteriseert als een confrontatie met voortdurende opgang en
neergang, met winst en verlies1 dan treffen wij bij protestantse
auteurs, die het wel en wee van hun geloofsgenoten in ZuidNederland beschrijven gelijksoortige uitspraken aan. „De geschiedenis van deze Hervormde gemeente", aldus Ruitenberg over een
protestantse nederzetting in Limburg, „is die van alle gemeenten
beneden de Moerdijk: vallen en opstaan, al naar gelang er leden
komen uit het noorden om er dienst te doen in enig overheids- of
semi-overheidsverband"2. De moderne verkeersmiddelen, de sterke
uitbreiding van de industrie in enige centra en de Peel-ontginning
hebben volgens Henkei vooral na de eerste wereldoorlog veel
protestanten naar het Zuiden doen trekken. „Dit heeft onwillekeurig
zijn invloed uitgeoefend op de statistische toestand der gemeenten.
ι ZEEGERS, Einige Betrachtungen, t.a.p., 95.
2 RUITENBERG, Na honderd jaar, t.a.p., 15.
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Het is wonderlijk om te zien, hoe in sommige gemeenten het zielental abrupt groter of kleiner wordt. Zo zijn er gemeente-kernen, die
wandelen, opbloeien, plotseling afsterven, om dan opnieuw op te
rijzen. Er zijn streken, waar slechts een geluid in mineur gehoord
kan worden, maar gelukkig staan daar andere gebieden tegenover,
waar alles in majeur gestemd is" 1 . Als kleine gemeenten zijn de
miniatuurgemeenschappen in de diaspora dus zeer gevoelig voor
aanwas of verlies. De minste verschuiving in de getalsterkte blijkt
van invloed te zijn. Wij wezen er reeds op, dat de verhouding
mannen-vrouwen onder de protestantse bevolkingsgroepen in
Brabant en Limburg ongelijkwaardig is, hetgeen de keuze van een
gelijkgezinde huwelijkspartner zeer in de weg staat. Van een hervormde gemeente van ongeveer 100 zielen ten zuiden van Eindhoven wordt meegedeeld, dat men om een gemengd huwelijk te
voorkomen de gehele provincie doortrekt op zoek naar een huwelijkspartner2.
De demografische kwetsbaarheid wordt nog vergroot door het
zeer speciale karakter van het protestantisme als importverschijnsel.
Verweij-Jonker beschreef dit voor de protestanten in de steden van
oostelijk Noord-Brabant, doch hetzelfde geldt met uitzondering van
de historisch continue nederzettingen in N.W. Brabant voor de
meeste protestantse gemeenten op het platteland1. Er is niet alleen
import, maar ook een voortdurende export. In sommige jaren
gaan er meer protestanten uit Brabant weg dan er bijkomen. „De
duur van hun verblijf in Brabant is zeer verschillend en slechts
enkele groepen hebben de bedoeling er meer dan één generatie
gevestigd te blijven"4. Verder constateert zij, dat ten gevolge van
het grote verloop der protestantse groepen ook de leeftijdsbouw
wordt beïnvloed. Er zijn heel veel jonge gezinnen en weinig oude
mensen.
1

2

3

4

O. V. HENKEL, Drie eeuwen Protestantisme ten Zuiden van de Moerdijk, Den Haag
1948, 50.
HERMAN FELDERHOFF, Het woord is aan de minderheid. Klankbeeld N.C.R.V.,
26 Oct. 1955.
Η. VERWEIJ-JONKER, De Protestanten in de steden van Oostelijk Noord-Brabant, a.w.,
I, 240-266.
In een persoonlijk gesprek tekende D R . VERWEIJ-JONKER hierbij aan, dat bij
het wegtrekken van protestanten uit Brabant ook de binding aan de geboorte
plaats een rol speelt, dus niet godsdienstige overwegingen zonder meer. In
Eindhoven treedt er na de oorlog een sterkere continuïteit van de groep
protestanten op.
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Belemmering voor gemeenschapstorming en organisatie

De sterke heterogeniteit van de protestanten werkt belemmerend
voor de gemeenschapsOorming. „De mensen komen uit verschillende
streken van het land, spreken verschillende dialecten en ook vaak
kerkelijk een verschillende taal". Er zijn allerlei sociale categorieën
„zodat sociale afstand, remmingen en wantrouwen een goede
voedingsbodem vinden. Dit gevoegd bij het feit, dat zoveel mensen
het gevoel hebben maar een deel van hun leven in Brabant door
te brengen, maakt, dat het heel moeilijk is uit dit conglomeraat
van individuen werkelijke gemeenten te bouwen".
De diaspora-situatie heeft ook specifieke gevolgen voor de organisatorische opbouw. „Tendenzen naar gemeenschapsvorming zijn er
genoeg: de niet-Katholieken, die zich in Brabant vestigen, ontdekken al spoedig, dat er voor hen grote leemten zijn op het gebied
van onderwijs, sociale voorzieningen, ontwikkeling en ontspanning". Een eigen kenmerk van de protestantse diaspora vormt het
feit, dat ongeveer alle nederlandse kerkgenootschappen in Brabant
vertegenwoordigd zijn. Dit heeft tot gevolg, dat, waar er juist
gemeenschappelijke voorzieningen nodig zijn, „men overal op
verschillende geestelijke achtergronden stuit en dat er vrij wonderlijke en onverwachte voorkeuren en tegenstellingen zijn ontstaan".
De schrijfster constateert ook het typische verschijnsel, dat veel
jongens en meisjes voor hun opleiding naar instellingen buiten
Brabant gaan en zijn er al speciale onderwijsinstellingen voor
niet-katholieken, dan kunnen de kleine, verspreide groepen deze
niet naar elk soort in iedere gemeenschap in stand houden. De
arbeidersgroep beschikt niet over voldoende financiën om de kinderen elders een opleiding te laten volgen.
Belangrijk is ook de vaststelling, dat de verschillende organisaties
voor ontwikkeling en ontspanning uiteindelijk op dezelfde kleine
groep moeten terugvallen: „ze doen een beroep op dezelfde contribuanten en op de aandacht en ijver van dezelfde leidersfiguren.
Een te grote versplintering is vaak het gevolg". Later zullen wij
dit verschijnsel aanduiden met de termen „cumulatie van functies".
In Limburg doen zich soortgelijke situaties voor. In de omgeving
van de Mijnstreek komen veel „diaspora-hervormden" voor,
miniatuurgemeenten, die nauwelijks boven de 100 zielen uitkomen,
voor het overgrote deel uit overheidspersoneel van politie of
douane bestaan en dus „gewoonlijk na een luttel aantal jaren weer
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wegtrekken"1. Van der Ende geeft de herkomst aan van de 299
gezinshoofden en alleenstaanden uit de gemeente Geleen (1 juni,
1946). Slechts 7% van deze hervormde diaspora-gemeente is in
Limburg geboren, de overige 93% komt uit de rest van Nederland
of uit het buitenland (12.4%)2. Een parallelverschijnsel in de noordelijke diaspora zullen wij later in het grotendeels allochtone gezelschap katholieken in Drachten en omgeving aantreffen.
Het verspreid wonen belemmert ook in Limburg het protestants
verenigingsleven. „Het stichten van jeugd-buurthuizen, het aanleggen van speeltuinen, het inrichten van cursussen, het gehele
vormingswerk, de arbeid van gezinszorg, wijkverpleging, al deze
arbeid ondervindt van dag tot dag het nadeel van het verspreid
wonen. Er zijn telkens op de een of andere plaats weer juist te
weinig mensen om iets op touw te zetten of goed op touw te zetten.
Begint men toch - en er wordt begonnen - dan betaalt men met
zijn hart het verschil in hoogte van berg en dal, terwijl de toch
begonnen arbeid altijd de nadelen blijft ondervinden van het verspreide wonen der protestanten". Een ziekenhuis en een vormingscentrum zijn er nog niet, maar er wordt naar gestreefd. Alles wat er
op gebied van sport en ontspanning geboden kan worden is er. „Niet
in elke wijkgemeente alles, maar door de hele mijnstreek verspreid,
wat er maar mogelijk is. Veel minder stabiel dan in een sociologisch
gelijkmatig opgebouwde omgeving, 't Komt vaak plotseling voor de
dag, en verdwijnt dan ook wel weer eens even plotseling".
Deze hervormde dominee wijst erop, dat het zaak is om als kleine
diaspora-gemeente present te zijn, wanneer er vanwege de mijnen
steun verleend wordt aan geestelijke of sociale arbeid. Hij acht het
billijk, dat er met de verdeling van subsidies rekening gehouden
wordt met de grote extra-nadelen aan de verspreiding der gelovigen
verbonden, een mening, die de geestelijke leiders in de katholieke
diaspora van N.O. Nederland gaarne zullen onderschrijven. Hij zegt :
„We zullen ook vasthoudend moeten zijn als we door het verspreide wonen van onze gemeenteleden billijkerwijs een meer dan
evenredig-neuzentellend deel van subsidies nodig hebben. Maar we
zullen ons de moeite moeten geven de mensen op te brengen, die in
staat zijn de billijkheid van dergelijke maatregelen aan te tonen" 3 .
1

W. VAN DER ENDE, De Mijnstreek, in: Handboek Pastorale Sociologie, I, Den Haag
1953, 271.
2 Ibid., 275.
3 Ibid., 284.
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Specifiek protestantse kenmerken

Specifiek voor de protestantse diaspora is de heterogeniteit van de
verschillende kerkgenootschappen, nog versterkt door de veelzijdige
herkomst der gemeenteleden. Henkei merkt hierover op, dat er
in de Nederlands Hervormde Kerk in Brabant wel organisatorisch
een eenheid is, maar „de onderlinge verschillen zijn eigenlijk nog
veel groter geworden"1. De diaspora-positie, gelijkelijk aanvaard
en ervaren, kan echter ook een aanleiding tot sterkere eenheid in
kerkelijk beleven worden. Eveneens voor Brabant schrijft Plug het
volgende: „Al komt men uit streken van zeer verschillende dogmatische overtuiging in Brabant bij elkaar, intuïtief laat men, daar
men zich in een minderheidspositie gedrongen voelt, terwille van
de eenheid veel dogmatisch bezwaar tegen elkander rusten. Misschien ook, dat het voorbeeld van zoovele Roomschen, die niet
gewend zijn dieper op geloofsstukken in te gaan, ongewild medewerkt. Andererzijds is hierdoor toch een bodem geschapen, waarop
eerder dan onder twistgierige leerdrijvers de eenheid der Kerk tot
rijpheid komen kan. Men is opener voor oecumenisch inzicht en
eerder geneigd de eenheid in Christus te zoeken"2.
Samenhangend met de historische dominant-positie der protestanten is het relatief hoog aantal protestantse ambtenaren. „Aanvankelijk vormden deze de hoofdgroep, vooral omdat vroeger ook
burgemeesters, rechters, enz. veelal Protestant waren. Dit is een
categorie, die vaak van standplaats verwisselt en dus maar korte
tijd blijft. Hun kinderen blijven vrijwel nooit in Brabant" 3 . Dit
verschijnsel is echter mede onder invloed van de emancipatie der
katholieken geleidelijk aan het afnemen. Verweij-Jonker constateert
hetzelfde voor de vrije beroepen. Het aantal protestanten hierbij
loopt terug: „er zijn veel meer katholieke artsen, notarissen enz.
dan een generatie geleden"4.
Samenvatting

Als directe gevolgen van de diaspora-situatie, die zowel voor de
protestantse als de katholieke diaspora-bevolking zullen gelden,
1

HENKEL, a.w.,
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E. A. J. Plug, Onze Kerk in Brabant, verwachtingen en uitkomsten, in: Kerke- Werk,
beschrijvingen van den arbeid der Hervormde Kerk in stad en land, Nijkerk, z.j., 189-190.
3 VERWEIJ-JONKER, t.a.p., 241. * Ibid., 262.
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kunnen wij resumerend het volgende vaststellen. Afbrokkeling en
groei zijn voor deze diaspora-gemeenten van veel grotere en meer
ingrijpende betekenis dan voor normaal gestructureerde kerkelijke
groepen. Dit geldt vooral voor de minder honkvaste allochtone
groepen. Wie er als vreemdeling zelfs van kindsbeen af verblijft
voelt licht de neiging opkomen om zich later elders te vestigen en
krijgt hiertoe waarschijnlijk de eerste impuls in de opleidingscentra,
die de ouders voor hun kinderen buiten de diaspora zoeken. Is
studie elders uit financiële motieven niet mogelijk, dan is men
aangewezen op andersdenkende onderwijsinstellingen in de omgeving of ziet men noodgedwongen af van een verdere opleiding
der kinderen.
Wat er aan instellingen voor onderwijs, vorming buiten schoolverband, caritas en ontspanning met moeite is opgericht blijft als
een voortdurende last de diaspora-groep - en daarvan uiteraard
de meest financieelkrachtigen - bezwaren en remt initiatieven tot
nieuwe vormen en veranderingen, die de omstandigheden eigenlijk
zouden vragen. Meestal zal er echter ondanks deze structurele
moeilijkheden een hardnekkig streven blijven bestaan om het
patroon van instellingen en voorzieningen enigermate aan te passen
aan dat van de concentratiegebieden elders. Naarmate de groep
vitaler is en de gehechtheid aan eigen levensovertuiging sterker, zal
de offergezindheid groter zijn. Van de enkelingen wordt in ieder
geval relatief veel meer gevraagd dan van de geloofsgenoten in
niet-diaspora-gebieden. Physiek en psychisch gezien krijgt de kleine
leidersgroep, die bovendien een continu karakter draagt, een cumulatie van functies te verwerken.
R E L A T I E S VAN DE D I A S P O R A - G E L O V I G E N
MET DE O M R I N G E N D E G R O E P E N

Het probleem

Een kleine kerkelijke groepering in een naar godsdienst afwijkend
milieu wordt voortdurend bedreigd door het verlies van eigen
specifiek karakter. Tekenend voor het dynamisch karakter van een
diaspora-groep is, dat met de neiging tot resistentie tegen de geestelijke beïnvloeding door de andersdenkende meerderheid, tot uitdrukking komend in persoonlijke of organisatorische vormen van
geslotenheid, samengaat de neiging tot een zich openstellen voor
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het geestelijk bezit van het andersdenkende milieu, met de totale
assimilatie, de conversio als mogelijke eindphase.
Er zijn hier tal van genuanceerde tussen-phasen mogelijk. Wij
denken met name aan de aanvaarding van een connubium met
een huwelijkspartner van de andere geloofsrichting en aan bepaalde
vormen van godsdienstig indifferentisme, waardoor men in feite
noch tot de ene noch tot de andere religieuze formatie behoort.
Met het verzet tegen het afwijkend godsdienstig milieu kan ook
een verdieping en versterking van eigen geloofsovertuiging gepaard
gaan. Men wordt beter protestant, beter katholiek. Bij het bepalen
van de uitslag van deze voortdurende strijdpositie zullen twee
voorwaarden van grote betekenis blijken: de groepscohaene en de mate
van autochtoniteit. V a n een conglomeraat van sterk migrerende individuen is weinig verzet te verwachten. Er is althans geen traditie
mogelijk in de vormen van verzet. De institutionele structuur van
het ene kerkgenootschap is tenslotte meer op de bescherming tegen
een andersdenkende omgeving ingesteld dan die van het andere.
Homogeen karakter van de katholieke meerderheidsgroep
Alvorens wij de beïnvloeding nagaan van de katholieke meerderheid op de protestantse diaspora-groepen in Brabant en Limburg
willen wij op een omstandigheid wijzen, die de protestantse
diaspora-situatie van Zuid-Nederland aanmerkelijk doet verschillen
van de katholieke diaspora-situatie in N . O . Nederland. De nietprotestanten in Brabant en Limburg zijn practisch homogeen
katholiek en bepalen als zodanig bijna geheel de publieke sfeer,
terwijl de niet-katholieken in N . O . Nederland, gezien de verder
voortgeschreden buitenkerkelijkheid, niet homogeen protestant zijn
en kerkelijk gezien tal van verschillende en sociaal gezien soms sterk
gedistantieerde groeperingen uitmaken. Dit is een belangrijke factor,
die de beïnvloedingsmogelijkheden van de katholieke meerderheid
op de protestantse diaspora-groepen in het Zuiden groter maakt
dan die van de protestantse meerderheid op katholieke diasporagroepen in N . O . Nederland.
De bekende tilburgse predikant Ds. Goorhuis wijst erop, dat de protestantse
immigranten zich veelal niet voorbereiden op deze totaal verschillende situatie
met het Noorden. „Op een gegeven moment stond de verhuiswagen voor de deur
en de meestal lange rit eindigde in Brabant. De wagen werd uitgeladen en het
huis aangekleed en nu woonde men in Brabant, in het Roomse Brabant. Vrienden
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en kennissen hadden van tevoren gezegd : ,Hoc krijgen jullie het in je hoofd om
daarheen te gaan?' En dat was dan de hele voorbereiding: ze kwamen hierheen
met allerlei vooroordelen, die het alleen maar moeilijker maakten om zich aan
te passen. Het is ongetwijfeld waar dat men vanuit het Noorden komende, hier
in een wat vreemde wereld komt. Een samenleving met andere gewoonten en
gebruiken, een samenleving die in hoge mate door de R.K. kerk is bepaald en
waarvan de sporen legio zijn. Een mensentype dat eeuwenlang naar de stem
van de bisschop en van de pastoor heeft geluisterd en dat bereid was aan deze
stem gehoor te geven, ook dan wanneer het eigen oordeel - als het er al was anders luidde, of wanneer de eigen wensen in een andere richting wezen".
Wanneer de protestant weigert werkelijk kennis te nemen van het waarom en
het hoe en dit alles alleen maar „raar" vindt „dan loopt hij spoedig kans zich
van de samenleving te isoleren in een houding die de Zuiderling hooghartig
vindt en die hemzelf het verblijf in het Zuiden als een ,noodwoning' doet ondergaan. Zo gauw hij de kans krijgt zal hij weer terug gaan naar het meer vertrouwde
Noorden van het land en in ieder geval zal hij hier zijn pensioen niet opmaken"1.

Een protestant, die pas uit het Noorden komt moet het in Tilburg
inderdaad vreemd vinden, dat in het raadhuis, het voormalig
paleis van koning Willem II, in elke zaal een kruisbeeld hangt, dat
hervormde predikanten in het aanbevelingscomité zitting hebben
voor een „Katholieke Kerstactie", dat de openbare leeszaal in feite
katholiek is, ook het ziekenhuis, ook het tehuis voor bejaarden,
ook de meeste onderwijsinstellingen. Hij verbaast zich voortdurend.
Zijn buren rechts en links zijn natuurlijk katholiek. Het woord
„rooms"-katholiek gebruikt hij maar niet meer. Hij woont zelfs
in de „Bisschop zo en zo-straat of in de Pastoor A- of Kardinaal
B-straat, om nog maar niet te spreken van de talloze Mariabeelden,
die ingemetseld zijn in de gevels van huizen of van de dankbetuigingen in de plaatselijke kranten aan de H. Maagd voor de verhoring van gebeden"2. De publieke sfeer is in het Zuiden op een
geheel andere manier katholiek dan die in N.O. Nederland protestant. In deze zin heeft de diaspora-protestant het moeilijker om
zijn eigen specifiek protestant-zijn te bewaren dan de diasporakatholiek.
Assimilatie en resutentie

Groenewegen, een hervormd predikant in de Mijnstreek, ziet in
het limburgse diaspora-gebied zowel symptomen van openheid als
1

J· J· GOORHUB, De Protestant in het Rooms-katholieke Zuiden, in: De Hervormde Kerk,
22 Oct. 1955.
2
ID., Een Hervormde gemeente in een Rooms-Katholieke stad, in: De Hervormde Kerk,
29 Jan. 1955.
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van geslotenheid. Een buitenstaander zou geneigd zijn te denken, dat
optreden en invloed van de Katholieke Kerk een bijzonder gevaar
zou vormen voor hervormd kerkelijk leven. Dit is niet altijd het
geval. „De beide kerken omvatten hier twee verschillende bevolkingsgroepen, die vrij los van elkaar staan en tamelijk wel langs
elkaar heen leven" 1 . Beide kerken hebben hun eigen groep en hun
eigen leven zonder noemenswaard contact. Toch ziet hij in het
dagelijks leven veel minder scheiding, al komen bekeringen slechts
zelden voor. „Alleen in het geval van gemengde huwelijken, die
helaas niet tot de zeldzaamheden behooren, dreigt er onmiddellijk
gevaar. Meestal valt het den Roomschen hier zwaarder met kerk
en traditie te breken dan de protestanten, die immers van deze
dingen zoo bedenkelijk los zijn geraakt". Voorts komt ook de eigen
protestantse levensstijl in gevaar. Hij illustreert dit met de zondagsviering. „Zoo dreigt de Zondag gemakkelijk te verworden tot een
dag van publieke vermakelijkheden, muziek, weidefeesten, optochten. Café, dansgelegenheid, kermis en bioscoop nemen een
groóte plaats in bij man en vrouw, oud en j o n g " .
Wesseldijk wijst op de geslotenheid van de protestantse groeperingen in Brabant. „ I n het algemeen kan men zeggen, dat de
Brabantse protestantse gemeenten een in zichzelf gekeerd bestaan
leiden. Zij zijn hoofdzakelijk met zichzelve bezig en strijden hoogstens een strijd tegen de toenemende secularisatie, die zich vooral in
de industrie-gemeenten, doch ook wel en vooral in de grote plattelandsgemeenten laat voelen" 2 .
In het door Verweij-Jonker onderzochte brabantse gebied komt
het gemengde huwelijk betrekkelijk zelden voor. Toch wijst de
schrijfster erop, dat de door de gemeente gepubliceerde cijfers voor
de gemengde huwelijken, die vrij veel in de oudere protestantse
nederzettingen als Den Bosch, Vught en Helmond voorkomen, geen
zuiver beeld geven, omdat een verloving tussen een katholiek en
een niet-katholiek dikwijls ten gevolge heeft, dat de laatste partij ook
tot de Katholieke Kerk toetreedt. In dit geval is er dus connubium
en conversio tevens 3 .
1

J. B. GROENEWEGEN, In de mijnstreek, in: Kerke- Werk, Nijkerk, z.j., 208-209.

2 WESSELDIJK, t.a.p., 118.
3

Nieuwe impulsen tot verzet tegen de katholieke omgeving blijken, volgens een
mededeling van DR. VERWEIJ-JONKER, steeds weer van de receni gevestigde
protestantse immigranten uit te gaan. Langdurig verblijf kan inderdaad tot
geloofsverandering aanleiding geven, wanneer er geen hecht groepsverband
mee samengaat.
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Slechts een enkele maal - en dan door een katholiek auteur wordt er over een woon-isolement van de protestanten in de diaspora
gesproken. Knuvelder meent, dat „de feiten aantonen, dat de
katholieke Noordeling zich wel assimileert aan het Katholieke
Zuiden, terwijl de Protestanten of ongelovigen zich in aparte dorpen
en stadswijken isoleren van de rest der autochtone bevolking" 1 .
Of dit verschijnsel ook in de naoorlogse jaren wordt aangetroffen,
is, gezien de bijna totale uitschakeling van het keuze-element bij
de bemachtiging van een eigen woonruimte, wel te betwijfelen,
tenzij een protestantse woningbouwvereniging of de aanwezigheid
van een protestants-christelijke school een geconcentreerde vestiging
bevordert. Een historisch gegroeid isolement in „eilanden", temidden van een afwijkende religieuze omgeving komt ook bij de
protestanten in de diaspora voor. Henkei wijst op het bestaan van
dergelijke hervormde enclaves in de Langstraat „bv. het volkomen
Protestantse Sprang temidden van Rooms-Katholieke dorpen" 2 .
O p strict kerkelijk niveau is er invloed waar te nemen van de katholieke godsdienstige observantie op die van de kleine groep protestanten.
Groenewegen slaat deze niet zo hoog aan. Er is een goede kerkgang
in de Mijnstreek. „Natuurlijk zal het gewenscht zijn hierin ook den
invloed van de Roomsche omgeving, die ijverig ter kerk gaat, te
verdisconteeren. Maar ik ben toch geneigd dezen invloed niet al
te hoog aan te slaan. Een enkeling mag er eens door worden gestimuleerd, over het algemeen is er toch meer noodig om de wet
der traagheid in dezen te breken". Wat het gebruik en de waardering der sacramenten betreft ziet hij echter meer invloed. „ H e t
is nog maar enkele jaren geleden, dat angstige moeders zich herhaaldelijk bij de predikanten vervoegden met verzoek om den
nood-doop van hun zieke kind. Een verzoek, dat soms ondersteund
werd door de merkwaardige mededeeling, dat de (Roomsche) dokter, het ook maar beter vond'. Een dergelijk sacramentalisme bleek
mij laatst nog bij een vrouw, aan wier man ik op zijn sterfbed op
zijn verzoek het Avondmaal bediende. Ook hier na afloop diezelfde
karakteristieke uitdrukking: het was maar ,beter', dat het nu
,gebeurd' was" 3 .
Dezelfde invloed van de omringende groepen stelt Van der Ende
1

G. KNUVELDER, Vanuit Wingewesten, een sociografie van het Ruiden, Hilversum
1930, 429-430.
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52.

vast voor de kerkelijke sluiting van het huwelijk. „Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is eerder regel d a n uitzondering. Ook
al, omdat de Roomse omgeving ook protestanten nauwelijks voor
getrouwd houdt als zij niet in de kerk geweest zijn met hun huwelijk.
Ongewild een groot voordeel voor de kerkelijke bevestiging van
het huwelijk zelf. Daardoor is de kerkelijke bevestiging van het
huwelijk niet meer een zaak voor deftige mensen alleen en is 't
ook geen gelegenheid meer om de schijn te wekken, dat alle anderen, die niet in de kerk kwamen met h u n huwelijk minder braaf
geweest zouden zijn" 1 . De hoge frequentie van de kinderdoop onder
de protestanten in Oostelijk-Brabant wordt ook aan een beïnvloeding door de katholieke omgeving toegeschreven. „ E r worden veel
kinderen gedoopt - ook in vergelijking met andere streken van het
land: dit is een Roomse invloed" 2 . Het komt in Limburg ook maar
zelden voor, dat een protestant zijn kind ongedoopt laat. „'t Is een
hard gelag voor ouders en voor kinderen om eventueel aan het
ongedoopt zijn in een scheldwoord herinnerd te worden, 't Is ook
zo, dat de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag in
de regel door meer lidmaten plaats vindt dan op de andere tijden
van het j a a r " . Tenslotte verklaart V a n der Ende nog, dat er ook
bij de begrafenis katholieke invloeden zijn aan te wijzen. Het
gebeurt maar zelden, dat een predikant niet bij een begrafenis
wordt gevraagd. In sommige plaatsen is het zelfs regel, dat de
predikant in toga de begrafenis leidt 3 .
Alleen de laatstgenoemde auteur spreekt zich uit over het al of
niet gewenst zijn van katholieke invloed op dit strict kerkelijk
niveau. De vraag of er roomse invloed te bespeuren valt, heeft de
geur van afkeuring. „ E n al zal het zo zijn, dat inderdaad Roomse
invloeden in het spel zijn bij het tot stand komen van een nieuwe
gehoorzaamheid ten opzichte van de sacramenten dan is er geen
plaats voor afkeuring, veeleer voor beschaamde dankbaarheid. De
zaak zou anders liggen, als men in plaats van het bijbelse sacrament
het Roomse in de Kerk der Reformatie zou willen brengen. De
ironie van het geval wil echter, dat men met dit laatste in het Noorden van het land meer te stellen heeft dan in het Zuiden" 4 .
De bovenstaande mededelingen van protestantse auteurs, die
ι V A N DER ENDE, t.a.p., 293.
VERWEIJ-JONKER, t.a.p., 243.
3
V A N DER ENDE, t.a.p., 292.
*Ibid.
2
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telkens op een beïnvloeding van een deel der kerkelijke observantie
betrekking hebben, kunnen nog aangevuld worden door de beschrijving, die Courrech Staal van de protestantse gemeente in
Maastricht geeft. Hij ziet een beïnvloeding door de katholieke omgeving over de gehele linie. Heel opvallend is reeds zijn opmerking
aan het begin van zijn beschouwing, dat elke protestant, die in
Maastricht komt getroffen wordt door de diepe verering voor
Maria, Stella Maris 1 . Er is een veelvuldige theologische gedachtenwisseling „die hier overigens al begint tussen bewaarschoolkinderen" 2 . Hij waardeert het resultaat van deze gesprekken. Men
wordt zich bewust „hoeveel dwaalbegrippen er in het Noorden zijn
t.o.v. het Katholicisme; allerlei alleen maar dwaas geachte zaken
leert men zien in een algemener verband, maar uiteindelijk worden
de Protestanten er meestal beter Protestanten door. En ook meer
kerks" 3 . Tenslotte wijst deze hervormde predikant erop, dat zich
in Maastricht geen vaste kem van blijvers vormde. „Veel jongeren
vrezen bij het zoeken van werk hier altijd achter te zullen staan bij
Katholieken. Ook zijn er in het Noorden voor hen betere huwelijkskansen. Van wie hier blijven sluiten velen een gemengd huwelijk
en in veel gevallen worden de kinderen dan Katholiek. Protestantse
families die zich gedurende meerdere geslachten in Maastricht
hebben kunnen handhaven zijn er maar weinig" 4 . Binnen de continuïteit van enige generaties is er hier geen traditie-vorming in
resistentie geweest.
O m d a t de protestanten in de diaspora er niet in elke nederzetting
of buurt eigen scholen op na kunnen houden, zijn zij vaak verplicht
hun kinderen naar katholieke of openbare scholen te sturen, maar
in beide gevallen wordt dan gemakkelijk weer een nieuwe beïnvloedingskans aan de katholieke meerderheid geboden. Courrech
Staal merkte reeds op, dat de „theologische gedachtenwisseling"
al op de bewaarscholen begint, omdat de protestantse ouders zoals
hij elders laat blijken wegens de grote afstanden soms verplicht
zijn hun kinderen naar meer in de buurt gelegen katholieke kleuterscholen te sturen 5 . De openbare scholen in Limburg bieden in dit
1
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2 Ibid., 310.
3 Ibid.
* Ibid., 306.
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opzicht ook al geen oplossing, omdat het in het Zuiden regel is, dat
de openbare scholen even goed roomse scholen zijn als de roomse
bijzondere scholen: „Openbare scholen met Roomse onderwijzers
en leermiddelen. Waar men klassikaal de Roomse gebeden zegt en
godsdienstonderwijs geeft. Waar men zelfs klassikaal met de kinderen naar de biecht gaat. 'k Meen, dat hier niets gebeurt in strijd
met de L.O.-wet, zolang het gebeurt met instemming van de ouders
en zolang de kinderen van de ouders, die wel bezwaren hebben
niet verplicht worden toch mee te doen. En men respecteert dit
inderdaad" 1 .
Onderling begrip en wederzijdse waardering

Uit de sociografische en prae-sociografische beschrijvingen van het
protestantse leven in de zuidelijke diaspora krijgt men in het
algemeen de indruk, dat het onderling begrip en de wederzijdse
waardering groeiende is. Onheuse uitlatingen van katholieke ingezetenen dateren meestal van de dertiger jaren 2 . Al is hiervan
Knuvelder ook niet geheel vrij te pleiten, met name wanneer hij
spreekt over „een ijzige Kalvinistische vrieswind", die hem tegemoet
waait, wanneer het over hoger personeel gaat, dat uit het Noorden
afkomstig is3, toch zou hij de andersdenkenden niet uit het Zuiden
willen „weren" (sic). Hij erkent de grote voordelen van het element
strijd, dat een gemengde geloofsbevolking ook voor katholieken
meebrengt. „Het sluit alleen in, dat een menging van bevolking
meebrengt, althans mee moet brengen, een weerbaarheid der
autochtoon katholieke bevolking ter bevestiging en versterking van
het eigen geloof".
Goorhuis meent, dat de protestanten het vroeger in Tilburg heel
wat zwaarder hadden dan tegenwoordig. „Vooral de kinderen
moesten het ontgelden. Ze werden gescholden voor ,protestantse
bokken' aan wie men hoogstens de vraag stelde, waarom ze niet
boven de rivieren waren gebleven. Die tijd is nog wel niet helemaal
voorbij, maar toch is de situatie veel beter geworden . . . ook al
komen er nog maar al te vaak gevallen van discriminatie voor
bijvoorbeeld bij het zoeken van betrekkingen en bij het vervullen
» V A N DER ENDE, t.a.p., 293.
2

Vgl. M. KEMP, De geest in Limburg, Sittard 1925, 19 en F. Tuinstra, De ziel van
Limburg, Maastricht 1931, 97.

3 KNUVELDER, a.w., 429-430.
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van vacatures in gemeentelijke commissies en betrekkingen" 1 .
Courrech Staal is hierin milder van oordeel. „Wie hier voor een
begeerde plaats bij gemeente of particulieren niet in aanmerking
komt is allicht geneigd dit te wijten aan het feit dat hij niet Katholiek
is: dat is immers voor hem de meest eervolle veronderstelling. Wie
zal uitmaken in hoeveel procent van de gevallen dit juist is? Er
zijn kleine en ook enkele grote werkgevers die uitsluitend Katholiek
personeel aannemen. Maar verder is misschien alleen te zeggen, dat
niet-Katholiek zijn hier geen aanbeveling is als men een betrekking
zoekt" 2 .
Hoe is echter de houding van de katholieke geestelijkheid en van de
gewoonlijk katholieke gemeentelijke overheidsinstanties ten opzichte van
de protestanten in de zuidelijke diaspora? Een systematisch onderzoek, eventueel van protestantse en katholieke zijde tezamen, is
hiernaar nooit ingesteld. Spectaculaire gevallen zoals de houding
tegenover de Getuigen van Jehovah in Venlo als ongunstig voorbeeld of de subsidie, die het wychense gemeentebestuur aan een
predikant gaf, als gunstige indicatie worden meestal wel min of
meer luidruchtig in de dagbladpers besproken. Wij beperken ons
tot enige mededelingen van protestantse auteurs.
Ruitenberg, die vaak de situatie van de protestanten in het
Zuiden heeft beschreven, geeft in zijn beschouwing „Als een protestant in het Zuiden woont" een visie op de houding van clerus en
overheid 3 . Zonder namen te noemen schrijft hij over een limburgs
stadje, niet met de exactheid van een socioloog, maar „als gewone,
niet-r.k. Nederlander, die zijn krant leest en met voorzichtigheid
van mensen houdt".
„De protestant heeft zijn grondwettelijke vrijheid. Hij mag stemmen op de partij die hij wil en het komt in overwegend r.k. streken
voor, dat de burgemeester een aantal vrindjes aanwijst, die bij de
1

GOORHUIS, Een Hervormde gemeente, t.a.p.
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COURKECH STAAL, t.a.p.,

3

RUITENBERG, JVa honderd jaar, t.a.p., 14-17. Meer recent is guid-Limburg, rook
boven golvend land, in: De Hervormde Kerk, 21 Jan. 1956. Dezelfde auteur vergelijkt
in een artikel in Tijden Taak de situatie van de „andersdenkenden" in Limburg
met die van de katholieken in Friesland: „ D e getallen liggen niet zo veel uit
elkaar. Maar de wijze, waarop in Friesland de r.k. meefunctioneren, is principieel verschillend van die waarop de protestanten dit in Limburg doen".
Zonder een aanduiding van de oorzaken van dit verschil heeft een dergelijke
vaststelling weinig zin. Vgl. Leeuwarder Courant, Ontclericaliseerd Leven, 23 Jan.
1956.
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309.

raadsverkiezing op een protestantse lijst moeten stemmen, omdat
hij één ,andersdenkende' bepaald op prijs stelt in zijn raadszaal.
Hij mag in vergadering bijeenkomen als protestant en zijn belangen
bespreken. Hij mag alleen één ding niet: zich gedragen op een
manier, die de r.k. gevoelens aantast". Wat hij dan allemaal níet
zou mogen? De schrijver noemt o.m. gemengd zwemmen, een
bibliotheek er op nahouden, die voor ieder toegankelijk is (de
pastoor zou er op de kansel tegen gaan waarschuwen), vergaderingen beleggen tegen of buiten de clerus om (je zou er zelfs geen zaal
voor krijgen) en hinderlijke voorstellen doen aan een roomse
geliefde. Als dit alles aanvaard wordt - en de katholiek heeft daar
bewondering voor, want hij weet hoe moeilijk dat is - dan heeft de
protestant een goed leven in deze gemeenschap. „Als het hervormde
kerkgebouw na restauratie wordt ingewijd, zal misschien wel de
deken (ondanks het nulla communis in sacris) aanwezig willen
zijn, als blijk van zijn ruimheid. Als er iets officieels ten stadhuize
geschiedt, wordt ook de dominee genodigd. Hij zal vooraan zitten,
met de andere geestelijkheid. J a , de dominee is voor het volk óók
een beetje geestelijke gezagsdrager en men groet hem met eerbied.
En op een afstand".
De protestant wordt duldzaam en begrijpt wel, dat clerus en
overheid liever hadden, dat er geen protestanten waren. „Of alle
overheidspersonen dit in hun hart ook zo vinden is een andere
zaak. De clerus zal in ieder geval er steeds op uit zijn de protestantse
uitstraling tegen te gaan en de bestaande stroom in te dammen.
Zij doet dit met wijsheid en geduld. Maar bij alle menselijke vriendelijkheid is één gezichtspunt voor hem onmogelijk, nl. om blijmoedig de reformatorische kerk als een andere mogelijkheid van
christelijk leven te begroeten". Volgens Goorhuis krijgt de tilburgse
katholiek steeds meer oog „voor een positieve beleving van het
Christelijk geloof, ook wanneer dat van niet rooms-katholieke
aard is" 1 .
Voorbeelden van bijzondere medewerking van overheid en andere instanties geeft Van der Ende: „Als de Hervormde schipperskerk in
Maasbracht gebouwd wordt, in een dorp, dat voor de opening van
het Juliana-kanaal voor 100% Rooms-Katholiek was, besluiten de
Provinciale Staten om de uitzonderlijke positie van deze gemeente,
het maximum aan subsidie in de bouwkosten te verlenen, dat
1

GOORHUIS, Een Hewormde gemeente, t.a.p.

97

verleend kan worden . . . En het ging met de meest spontane en
sympathieke medewerking van de R . K . Burgemeester en Wet
houders van Maasbracht. En niemand werkte tegen. Aan een
deputatie van de Prot. Stichting voor Sanatoriumverpleging in het
Zuiden werd spontaan te kennen gegeven, dat voor eventuele
subsidie de gunstige regeling voorgesteld zou worden, omdat de
kosten voor de protestanten door hun geringe aantal en de grote
afstanden onevenredig hoog waren". O m d a t de Katholieke Kerk
in de Mijnstreek met zo'n grote verantwoordelijkheidszin haar leden
verzorgt, kan de Hervormde Kerk „in haar schaduw" het ook voor
haar gelovigen doen. O p kosten van de mijn kan zij godsdienstles
laten geven op de mijnvakscholen en geestelijke verzorgers aan
stellen in de gezellenhuizen. Het werk van de Protestantse Culturele
Raad „vindt volle waardering en steun van de R.K. instanties".
Bijzondere vermelding geeft deze diaspora-predikant aan de ver
deling van een collecte in Hoensbroek. Wanneer er ooit aanleiding
is om een gebrek aan goodwill te demonstreren tegenover mede
standers dan is dit juist bij gelegenheden als deze het geval. Toen
de katholieken in Hoensbroek (13.117, 1947) bij B. & W. ver
gunning aanvroegen voor een straatcollecte ten behoeve van een
aantal sociale doeleinden, kregen zij te horen, dat zij eerst contact
moesten opnemen met de Hervormden ter plaatse (1.594, 1947).
„ H e t contact kwam tot stand en van R.K. zijde zei men terstond,
dat 25% van de opbrengst voor de Hervormden moest zijn, mits
zij voor een vierde deel der collectanten zorgden" 1 .
Deze enkele uitspraken van protestantse auteurs, die toch in het
algemeen niet de neiging hebben om hun positie in het Zuiden
rooskleuriger voor te stellen d a n zij in werkelijkheid is, wijzen
op goede verstandhoudingen met de katholieke meerderheid. Het
blijft echter bij een indruk, welke alleen door verdere studie be
vestigd kan worden. Verweij-Jonker beschikte ook over te weinig
specifieke onderzoek-resultaten, maar haar eerste indruk is niet
zo positief. Hiermee vormt zij een uitzondering temidden van de
boven geciteerde auteurs 2 . Een recent klankbeeld van de N.C.R.V.
„ H e t woord is aan de minderheid", over de situatie van de protes
tantse kerken in het Zuiden liet geen enkel afkeurend geluid horen
over de verhouding met de katholieke meerderheid 3 .
ι VAN DER ENDE, t.a.p., 284-285, 296.
VERWEIJ-JONKER, t.a.p., 259.
э FELDERHOFF, Klankbeeld.
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Samenvatting

Resumerend kunnen wij zeggen, dat de allochtoniteit van de
diaspora-gelovigen in het Zuiden en de sterk homogene en in de
publieke sfeer doordringende mentaliteit van de andersdenkende
meerderheid het behoud van de eigen specifieke geloofsovertuiging
bijzonder moeilijk maakt. Het bleek, dat men schaduwvormen van
katholieke sacramenten, stimulering van de gemeenschappelijke
kerkelijke verplichtingen en een verzwakking van de ernstige en
strenge levensstijl bij de protestanten kon aantreffen onder invloed
van de katholieke meerderheid. De persoonlijke ontmoeting met
de andersdenkenden kon ook het eigen geloofsbezit versterken en
dieper verankeren. Hier dus juist het tegendeel van ontworteling,
die zovele tijdelijke immigranten bedreigt, maar een verdieping
van eigen geloofsleven door het oecumenisch contact. Een godsdienstige minderheid wordt gemakkelijk geduld, onder conditie,
dat er geen heersende gevoelens gekwetst worden. Dan zijn de
verhoudingen goed, van beide kanten.
R E L A T I E S VAN D I A S P O R A - G E L O V I G E N
MET G E L O O F S G E N O T E N E L D E R S

Theologische-etkische relatie

Bij de beschrijving van de relatie tussen de diaspora-gelovigen en
de geloofsgenoten elders behoeven wij ons niet te beperken tot de
protestantse diaspora in Brabant en Limburg, omdat hier geen
verwarring mogelijk is tussen diaspora-kenmerken en minderheidskenmerken. De volgende beschouwing is dus mutatis mutandis
zowel op katholieke als op protestantse diaspora-gelovigen van toepassing.

Als groep gelovigen binnen nationaal verband heeft de diasporagemeenschap uiteraard haar relaties met de bredere kerkelijke
structuur. Deze bindingen zijn zowel theologisch-ethisch van karakter, daar geloofsbezit, geloofsbeleving en leertucht immers gemeenschappelijk zijn, als kerkelijk-juridisch van aard, daar er een
onderschikking is aan een hoger kerkelijk orgaan, een bisdom, een
classis of hoger synodaal verband.
Wat er kerkelijk beleden wordt in de concentratiegebieden dringt
ook door in de diaspora. Voor de protestantse groeperingen ook
het heterogeen kerkelijk patroon en de richtingenstrijd, een ver99

schijnsel dat in de diaspora anderzijds ook eerder wordt vermilderd.
Het is zeer waarschijnlijk, dat zowel katholieken als protestanten in
de diaspora ten gevolge van de zeer frequente en soms, hoewel
zelden, bewust godsdienstige contacten met de andersdenkende
mede-christenen, met behoud van wezenlijk geloofsbezit, een eigen
stijl in de geloofsverkondiging ontwikkelen, die in bijkomstigheden
afwijkt van die in de concentratiegebieden. Zowel pastorale als
oecumenische motieven kunnen hier van invloed zijn.
Er zijn enige indicaties in deze richting. Sommige predikanten in de diaspora
geven te kennen, dat er minder aandacht is voor „leerstellige belijning", „dat
er", aldus een ander, „in het Noorden dwaalbegrippen zijn t.o.v. het Katholicisme" of „dat christelijk leven en geloven wezenlijk belangrijker is dan een
gezangenkwestie"1. Kruijt constateert, dat bij de verkondiging door katholieke
zielzorgers in de diaspora van Oost-Friesland „gesproken wordt van het geloof,
ontdaan van de Roomse karakteristiek" en Moulijn stelt voor de katholieke
diaspora in N.W. Friesland vast, dat er in een katholiek geschrift over het
Kerstfeest niet over Maria wordt gesproken2.

Kerkelijk-juridiscke relatie

De tweede binding is van kerkelijk-juridische aard. De diasporagroep behoort tot een bisdom of een classis, is ook ingedeeld in
dekenaten en parochies of ringen en gemeenten. Het kerkelijk
patroon zet zich door in een diaspora-gebied, soms in afwijkende vorm
en meer aangepast aan de bijzondere situatie, soms zonder aanpassing, gelijksoortig als in een concentratiegebied en daardoor minder
effectief. De territoriale begrenzing van een parochie als werkgebied
kan bijv. een fictie worden, wanneer er ten gevolge van de grote
afstanden geen kennis is van het verspreid wonend aantal katholiek
gedoopten, al zijn deze soms onkerks, en een continu persoonlijk
contact met de parochianen structureel reeds gaat ontbreken. Ook
de pastorale personeelsverzorging van de diaspora-streken voltrekt
zich binnen deze kerkelijk-juridische relatie. Hetzelfde tweetal
mogelijkheden doet zich hier voor. Men kan bij de keuze van priesters of predikanten bijzonder rekening houden met de aparte
diaspora-situatie of de traditionele promotie- of beroepsprocedure
volgen, die evenzeer in de concentratiegebieden wordt toegepast.
1

2

PLUG, t.a.p., 189; COURRECH STAAL, t.a.p., 310; VAN DER ENDE, t.a.p., 271 en 295.

J . P. KRUIJT, Rooms-Katholieken en Protestanten in Nederland, in: Sodologisch
Bulletin, 1947, 24; C. D. MOULIJN, Rome in Bobward, in: Vrij Nederland, 21 Febr.
1948.
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Zo waren er vroeger in Zuid-Nederland vanwege de hogere rijkstractementen veel oudere predikanten. Thans ligt de gemiddelde
leeftijd in hervormde kring iets boven de 40 jaar 1 .
Tenslotte kan er binnen het kerkelijk-juridisch verband bijzondere
aandacht bestaan voor de specifieke diaspora-noden door een aangepaste besteding van de centraal toevloeiende gelden, door het
organiseren van collectes in de concentratiegebieden en gemengde
gebieden voor evangelisatie of apostolaat of door de instelling van
bijzondere organen daartoe2. Voor de katholieke diaspora-streken
in N.O. Nederland zijn voor deze verschillende vormen van regionale
aanpassing bijzondere kansen geboden door de recente oprichting
van het bisdom Groningen. Over de protestanten in Brabant deelt
Wesseldijk mee, dat zij zich lange tijd een „vergeten kerkprovincie"
hebben gevoeld. „Veel predikanten, die lange jaren in een Brabantse
gemeente stonden, hebben hun dagen vaak in eenzaamheid doorgebracht en zich verlaten gevoeld. En wat de leden der gemeente
betreft, ook zij voelden weinig band met het Noorden. Al kwam
vandaar wel enige, zij het geringe financiële hulp, van een geestelijke
band met de kerkprovincies benoorden de Moerdijk kan men
nauwelijks spreken"3.
Profaan-organisatorische relaties

Naast de theologisch-ethische en kerkelijk-juridische relaties zijn
er de profaan-organisatorische verhoudingen met de geloofsgenoten
elders, die vooral in het confessionele patroon van instellingen en
organisaties tot uitdrukking komen. Zoals vroeger reeds werd aangetoond is de doorwerking van de groepsorganisatie in katholieke
kring veel sterker dan in de protestantse. Zowel katholieken als
protestanten zullen in de diaspora streven naar eigen instellingen
voor onderwijs, caritas en vorming buiten schoolverband en naar
verenigingsvormen, waar zij zichzelf kunnen zijn en hun belangen
volledig naar eigen inzicht kunnen behartigen. Daarnaast zal er
noodzakelijk een sterke mate van interconfessionalisme optreden
en andere vormen van aanpassing aan de diaspora-situatie. Wat
ι FELDERHOFF, Klankbeeld.
2

Wij wijzen bijv. op de St. Anfgar-vereniging voor de Scandinavische landen, de
St. Bonifatiusvereniging voor Duitsland en de St. Willibrordusvereniging voor
Nederland.

3 WESSELDIJK, t.a.p., 121.
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landelijk-centraal gedicteerd wordt aan richtlijnen blijkt plaatselijk
gezien in de diaspora soms in het geheel niet of maar slechts ten
dele van toepassing te zijn.
Wanneer het gangbare organisatie-patroon onaangetast in de
diaspora-nederzettingen wordt doorgevoerd kan hiervan een ineffectieve versplintering en een overbelasting van enkelingen het
gevolg zijn. Juist omdat er in de concentratiegebieden door veel
grotere aantallen gelovigen een spontane differentiatie in functies
en belangen groeit, die ook aan bestaande behoeften is aangepast,
passen de centrale instanties met een zekere vanzelfsprekendheid
dit veelzijdige patroon ook toe in de diaspora-streken, zodra er
formeel een parochie of gemeente aanwezig is, hoe klein het aantal
verspreide gelovigen ook is. Bij gevolg ontstaat er soms in de kleine
diaspora-gemeenschappen een miniatuur-patroon, dat veel kunstmatigs heeft, meer nabootsing is van de werkelijkheid dan werkelijkheid zelf, een soort Madurodam, een vertoning voor het oog, maar
niet om in te wonen. Zonder de opname in een nationaal organisatie-patroon zouden de diaspora-nederzettingen echter verkommeren. Wanneer men in Nederland bepaalde vormen van groepsorganisatie als een vrucht van de katholieke emancipatie kan zien
dan treft men in de vaak excentrisch gelegen diaspora-gebieden
soms een vertraging van de emancipatie aan.
Het diaspora-beeld
Waren de tot nu toe beschreven relaties tussen de diaspora-gelovigen
en hun geloofsgenoten elders meer objectief-rationeel van aard, de
nu volgende hebben meer betrekking op de subjectieve gezindheden.
Hoe „ziet" de protestant in het Noorden de zuidelijke diaspora
en hoe „ziet" de katholiek in het Zuiden de noord-oostelijke diaspora? Het diaspora-beeld wordt in belangrijke mate bepaald door
voorlichting en prediking. Diaspora-zielzorgers of -predikanten
zullen vaak in de gelegenheid worden gesteld om de noden van het
eigen gebied openbaar te maken in kerkelijke of buitenkerkelijke
bijeenkomsten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat zij terwille van een
goede opbrengst der collecte de aparte situatie in de diaspora veel
ongunstiger schilderen dan zij in werkelijkheid is. Hier wordt
diaspora, een quantitatief-geografisch criterium, dat sociologisch
geheel verschillende gevolgen kan hebben, tot een propagandabegrip gemaakt. Het andersdenkend milieu moet het vaak ont102

gelden. Dit wordt voorgesteld alsof het in een ver gevorderde staat van
geestelijke ontbinding verkeerde en tegelijk de meest dictatoriale
druk op de kleine groep diaspora-gelovigen uitoefende. De voorlichting van katholieke zijde over de noord-europese diaspora maakt
in het algemeen een meer zakelijke, maar ook een meer oecumenische indruk dan de minder irenische geschriften, die bijv. over
de protestantse diaspora in Vlaanderen verschijnen.
Men leze bijv. het tweewekelijks blad „De Open Poort" van de Gereformeerde
Kerk in België. In antwoord op klachten hierover schreef de redactie: „Wij
blijven in de Nederlandse editie van „De Open Poort" wél over deze dingen
schrijven. Onze mensen moeten weten, dat men in Vlaanderen tegen een dubbel
front te strijden heeft. Aan de ene kant tegen de ontstellende verwereldlijking
van duizenden, waardoor van geloofsleven niet veel meer dan een beetje traditie
en veel bijgeloof overgebleven is. Maar aan de andere kant tegen de macht van
Rome, om zo velen, die van het klare Evangelie verstoken zijn, de ogen te openen.
Van beledigingen is daarbij geen sprake. Wel van ontmaskering!" 1 .
Recent is de actie voor „Een school met de Bijbel" te Boechout in België, waarvan
verzoeken om steun ook tal van nederlandse katholieken bereikten. In een van
de pamfletten heet het o.m. : „Slechts weinigen in Nederland kennen het ware
gelaat van Rome, de grootste, misschien ook de gevaarlijkste dictatuur. Zolang
Rome in de minderheid is, is het al nederbuigende goedheid, overtogen met een
waas van Christendom, wat de klok slaat. Maar ab Rome aan de macht is,
is het een ijzeren dictatuur die voor niets terugdeinst, ook niet voor brandstapel
en inquisitie" 2 .

Het spreekt vanzelf, dat de katholieke en protestantse persorganen
hier in belangrijke mate het beeld van een diaspora-gebied kunnen
bepalen.
Wanneer de diaspora-situatie uitermate ongunstig wordt voorgesteld, dan kan dit tot gevolg hebben, dat de gelovigen in concentratiegebieden er bij voorkomende gelegenheden weinig voor
voelen om zich in een dergelijk gebied als beroepskracht te gaan
vestigen. Heeft men zich daarentegen geen enkel genuanceerd
beeld gevormd van het confessionele landschap in Nederland dan
1
2

D . DE CLOET O.E.S.A., Protestantse pending in België, in: Ons Noorden, 24 Juli 1954.
Men vergelijke de propaganda-geschriften: Alle middelen zijn goed. . . (1 Febr.
1955) en Rome of Reformatie (15 April 1955). Voorts de reacties in: De Volkskrant,
19 Febr. 1955 en in: De Tijd, 24 Febr. 1955. Van С gaf een volledige uiteen
zetting in: Een school in de slaapkamer, de protestanten in Denderleeuw strijden voor
een eigen christelijke school, van een soortgelijke actie als in Boechout. Hierin heet
het, dat een groot deel van de bevolking nog slechts in naam katholiek is en in
grote geestelijke onverschilligheid leeft. Protestants Nederland mag zich niet
onbetuigd laten „Dan zou het grote kansen laten voorbijgaan. Want in Vlaan
deren zijn nu de velden wit om te oogsten". Vgl. De Spiegel, 27 Nov. 1954.
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schakelt een gelovige de situatie in eigen omgeving, in concentratiegebieden of gemengde gebieden, gemakkelijk gelijk met die in de
diaspora, omdat daar toch evenzeer parochies of gemeenten voorkomen. Zo kan het voorkomen, dat bouwpastoors in het Zuiden
van het land de schaarse financieelkrachtige katholieken in de
noordelijke diaspora, overmatig zwaar belast door de noden in
eigen gebied, om geldelijke steun voor hun nieuwe kerk vragen!
Of dat er loten verkocht worden voor een katholiek vormingsinstituut in het Westen des lands, terwijl er regionaal geen vormingsinstituut in de diaspora is of onder zware lasten gebukt gaat. Soms
wordt de diaspora uit meer rationele motieven verwaarloosd. Men
beschouwt het als een verloren gebied, dat relatief veel kosten
met zich meebrengt en waar de moeite, steun en zorg eraan besteed
toch geen evenredig effect hebben. Een dergelijke houding behoort
echter tot de uitzonderingen. Zoals boven reeds werd vermeld
groeit de pastoraal-oecumenische belangstelling voor de diasporagebieden zowel in katholieke als in protestantse kring'. Aan enige
bijzondere gevolgen van de diaspora-situatie voor zielzorg en apostolaat willen wij tenslotte nog enige aandacht besteden.
D I A S P O R A , Z I E L Z O R G EN A P O S T O L A A T

In elke diaspora-gemeenschap ontbreekt de publieke sfeer en het
geëigende klimaat om de ware sensus catholicus of de pure reformatorische geest aan te kweken. De zielzorgers ontberen dus de goede
bodem, waarin het geestelijk leven tot bloei kan komen of minstens
wortel zal moeten schieten. Dit klemt vooral voor de allochtone
diaspora-gelovigen, voor de jongeren en voor de pas bekeerden.
Aangezien de jeugd meestal verplicht is om andersdenkend of
openbaar onderwijs te volgen, met name wat het voortgezet onderwijs betreft, zien de zielzorgers zich genoodzaakt om buiten schooltijd aparte godsdienstlessen te geven, waarvoor zij dus beslag moeten
leggen op de vrije tijd van de leerlingen. In de meest problematische
diaspora-streken komt dit neer op een bezoek van huis tot huis in
1

In: De Hervormde Kerk wordt herhaaldelijk over de protestanten in de diaspora
gesproken. Vergelijk o.m. H. R., Impressies uit Italië, Avondmaal in den vreemde,
12 Maart 1955; J. Roos, Vluchtige ontmoeting Italü-Nederland, 14 Mei 1955;
H. R., De Waldenzenkerk in Italië, Moeder der Reformatie, 5 Nov. 1955; H. VISSER,
Jeugd in de diaspora, 9 April 1955; H. BARTELS, Oostenrijk en Nederland ontmoeten
elkaar, 16 April 1955.

104

de ver afgelegen woonkernen, waar telkens groepjes jongens of
meisjes bijeenkomen.
„Hier is het probleem voor de Kerk", aldus Henkei over de
protestantse diaspora, „de grote afstanden, die een intense bearbeiding moeilijk maken, terwijl de dorps- en streektraditie enigszins vreemd staat tegenover de nieuwe vormen van kerkelijke
arbeid" 1 . V a n der Ende prijst de arbeid van Mgr. Poels, die een
verspreiding van de woonkernen in de Mijnstreek heeft bevorderd.
„Het verspreide wonen", zo verklaart hij echter, „uit een oogpunt
van geestelijke volksgezondheid een haast niet te overschatten voordeel, heeft bij de bearbeiding van onze gemeenten een versnippering van onze arbeidskrachten ten gevolge, waarvan de dagelijkse
vermoeiing resulteert in afmatting van geest" 2 . Dezelfde belemmeringen doen zich voor in de uitgestrekte katholieke diasporaparochies van N . O . Nederland, met vooral 's winters vaak zeer
slechte binnenwegen, waardoor de pastorale arbeid wordt belemmerd.
Wat betreft de principiële zienswijze van katholieken en protestanten
op het apostolaat in de diaspora is er weinig verschil. In de katholieke
diaspora mogen de gemeenschappen, zoals Pauwels het uitdrukte,
geen reservaten worden, maar dienen zij voorposten te zijn. Een
diaspora-parochie „moet een voorpost zijn van het katholieke
apostolaat. Wij kunnen ons niet neerleggen bij een minderheidspositie of bij een afzijdig staan naast het volksleven; wij moeten alle
mensen en het gehele leven winnen" 3 . Van der Ende schrijft: „ D e
Rooms-Katholieke Kerk zelf moet ons voor niet integer protestant
houden als we geen zendingsarbeid verrichten . . . Verrichten we
geen zendingsarbeid, dan begrijpt de Roomse Kerk ons eigenlijk
niet goed meer en haar leden hebben een min of meer onbehaaglijk
gevoel tegenover ons" 4 .
In de feitelijke practijk van het apostolaat komen er echter belangrijke verschillen aan het licht, die, afgezien van een theologische
waardering, voornamelijk zijn toe te schrijven aan de milieuverschillen in de katholieke en protestantse diaspora. Feitelijk wordt
er immers in de katholieke diaspora van N . O . Nederland openlijk
apostolaat uitgeoefend onder de niet-katholieke inwoners. Hiertoe
1
HENKEL, a.w., 51.
2 V A N DER E N D E , t.a.p., 278.
' PAUWELS, a.w.
* V A N DER E N D E , t.a.p., 287.
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zijn o.m. in oostelijk Friesland en in Drenthe apostolaatscentra in
het leven geroepen. Een van de condities, waaronder volgens Ruitenberg in het Zuiden een goede verstandhouding mogelijk is
tussen katholiek en protestant, houdt echter in, dat er van protestantse zijde geen uiting mag gegeven worden aan missionaire drang.
De protestant „moet aanvaarden, dat alle gedoopten in de r.k. kerk
ook tot het rechtsgebied van die kerk behoren en hij moet géén
roeping voelen aan afgevallen randbewoners het evangelie naar
reformatorische visie te brengen" 1 . Bij een openlijke en demonstratieve zendingsarbeid in Zuid-Limburg zouden er volgens Van
der Ende ernstige moeilijkheden rijzen. De katholieke geestelijkheid
zou dergelijke acties bestrijden en zelfs broodroof van de protestanten toelaatbaar achten, omdat het behoud der zielen een hoger
goed is dan burgerlijke rust. „Dit ter overweging voor mensen, die
ergens ver buiten Limburg erover denken, dat Limburg toch eigenlijk net zo goed zendingsveld is als b.v. Indonesië en dat onze gemeenten in Limburg met haar predikanten toch eigenlijk op dezelfde wijze zending zouden moeten bedrijven als de zendelingen
in de heidenwereld . . . De ironie van het geval wil echter, dat wij,
in de mijnstreek, er niet aan toe kunnen komen er zelfs maar serieus
aan te denken om een onmiddellijk groots opgezette zendingsactie
te beginnen onder de Rooms-Katholieken. We hebben voorlopig
de handen vol met het opbouwen van de Hervormde gemeente" 2 .
Van Boeijen, gereformeerd predikant te Eindhoven, meent dat evangelisatie in
het Zuiden primair betekent het in stand houden van de eigen geloofsgemeenschap en haar uitbouwen tot een levende gemeenschap. „Pas in de tweede plaats
komt de vorming tot stoottroep*. Het bewaren gaat hier voor het vermeerderen...
Er is in Nederland een vervormingsproces aan de gang. Het voortschrijdend
rooms-katholicisme in het Noorden wordt gevoed van de zuidelijke provincies,
met inbegrip van Nijmegen, uit. Nu moet van onze kant in tegengestelde richting worden gewerkt. Het is nodig, dat het Noorden ons mogelijkheden verschaft
o m in het Zuiden steunpunten te vestigen". In hetzelfde artikel wordt de godsdienstige situatie van de katholieken in Brabant nogal somber voorgesteld. Een
propapanda-folder prijkt met een groot Maria-beeld om te accentueren „hoezeer
in het rooms-katholicisme in het Zuiden de Maria-religie een rol gaat spelen.
De massa van het rooms-katholieke volk vervreemdt totaal van Christus. Neen,
1
2

RUITENBERG, Na honderd jaar, t.a.p., 16.
V A N DER ENDE, t.a.p., 288. Over Brabant deelt WESSELDIJK (t.a.p. 118) mee, dat
het oude ideaal van het winnen van Brabant voor de Reformatie practisch is
prijsgegeven. „Men leeft als kleine minderheid temidden van een overweldigende meerderheid, die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoort en beschouwt
dat als een gegevenheid, waar niet veel aan te veranderen valt".
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niet naar de leer, want die is in hoofdzaak goed, maar wel naar de levenspractijk; Christus heeft daarin geen plaats meer"1.
Openlijke zendingsarbeid op spectaculaire wijze gedemonstreerd zou
waarschijnsel voor katholieke diaspora-zielzorgers in practisch homogeen protestantse gemeenschappen eveneens minder aangename
gevolgen met zich meebrengen. Minder spectaculaire vormen van
apostolaat worden echter ondanks latente spanningen gewoonlijk
getolereerd. Of had Ds. Cannegieter in 1911 toch gelijk toen hij in
zijn dissertatie neerschreef: „Wanneer men Rome ongedeerd laat
gaan en het ongehinderd zijn macht uitoefenen kan, deert het een
handvol Protestanten niet. Hieruit is het te verklaren, dat Protestanten van beneden den Moerdijk ten onzent de verdraagzaamheid en handelbaarheid der R.-Katholieken gewoonlijk meerder
prijzen, dan die van daarboven" 2 ?
NABESCHOUWING

De bestudering van de protestantse nederzettingen in Brabant en
Limburg, waar de ruimtelijke verspreiding in kleine aantallen niet
samengaat met een sociologische minderheidspositie in het verleden,
heeft het specifieke karakter van de diaspora-kenmerken als onderscheiden van de minderheidskenmerken zo duidelijk mogelijk in
het licht gesteld. O p deze wijze beschikken wij thans over een aantal
categorieën om de nogal vaak gemaakte vergelijkingen tussen de
situatie van de protestantse diaspora in het Zuiden en de katholieke
diaspora in het Noorden op hun waarde te toetsen. Vervolgens is
duidelijk geworden, welke gemeenschappelijke elementen de
diaspora-groepen van katholieke en reformatorische huize bezitten.
Tenslotte zijn ons de sociale gevolgen van een heterogeen-godsdienstig samenleven, waardoor ons land toch in zo'η bijzondere
mate wordt gekenmerkt, concreter voor ogen komen te staan. Dit
laatste feit heeft ook theologische gevolgen.
Als gevolg van de „wereld-diaspora" ziet Van der Meer een
bredere verspreiding van Gods woord. „Meer dan ooit is vandaag
het Schriftwoord waar: ,hebben zij het soms niet gehoord? Och,
wat: tot aan de uiteinden van de aarde klinkt hun stem' . . . Aan
dit uiterlijk feit beantwoordt iets innerlijks: een nieuw gevoel van
1

W. VAN BOEIJEN, in: Centraal Weekblad, geciteerd in: Leeuwarder Courant, 4 Nov.
1955.

2

CANNEGIETER, a.w.,

210.
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persoonlijke verantwoordelijkheid, en, tegelijk van waarlijk christelijke vrijheid. Met de oude prestiges zijn, verder, ook de scheidsmuren tussen de gescheiden groepen aangetast: men voelt zich
niet alleen meer verantwoordelijk voor de huisgenoten des geloofs,
maar evenzeer voor alle anderen. Die diaspora van dikwijls uiterlijk
allene, maar bewuste christenen doet denken aan de evangelische
zuurdesem: quanti ta tief onaanzienlijk, toch geroepen het geheel
te veranderen"1. Henkei schrijft over de diaspora-kerk: „Haar
getal is niet groot, haar arbeiders zijn weinige, maar zij ziet niet
naar het getal en ze richt zich niet naar het succes. Hadde ze dat
gedaan, dan ware ze hier reeds lang verdwenen"2.
1
2

F. VAN DER MEER, a.w.
HENKEL, a.w., 54.
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Hoofdstuk IV
HISTORISCHE
VAN

ONTWIKKELING

DE K A T H O L I E K E
IN

MINDERHEID

FRIESLAND
INLEIDING

Friesland behoort tot de provincies in Nederland, waar de protestantse hervormingsbeweging van de zestiende eeuw de diepste
sporen heeft achtergelaten en de katholieke minderheidspositie
tegenover de protestantse dominant op de duur bovendien nog tot
uitdrukking kwam in een extreme minderheid in getal. Vóór het
keerpunt in 1580 domineerde het katholieke volksdeel een felle
calvinistische minderheid, welke daarna op haar beurt dominant
werd van een katholieke minderheid. Dit dynamisch proces had
reeds aan het begin van de 16e eeuw een aanvang genomen, min of
meer gelijk opgaande met de ontwikkeling elders in Nederland, en
tegen het einde van de 17e eeuw wel zijn beslag gekregen.
Wanneer de vraag naar de oorzaken van de grote zestiende-eeuwse
kerkhervorming en van haar snelle verbreiding de historici in het
algemeen reeds voor bijzondere moeilijkheden plaatst dan geldt dit
zeker bij een bestudering van de kerkelijke verhoudingen in Friesland. Wat hier na de opkomst en doorwerking van het protestantisme aan katholieke leken en priesters overbleef was niet veel meer dan
een bijna geheel teruggedrongen restgroep. Was de crisis-situatie
van de Katholieke Kerk in Friesland zoveel te ernstiger dan in de
meeste overige gebieden van ons land? Hadden de nieuwe reformatorische bewegingen juist voor de friese bevolking bijzonder aantrekkelijke kanten? Kreeg de katholieke hervormingsbeweging, die
hiermee samenging, in dit gewest weinig kans van slagen? Alleen
een nauwkeurig gelocaliseerd feiten-onderzoek kan een verantwoord
inzicht in deze vraagstukken geven.
Zonder de complexe aard van de gebeurtenissen geweld aan te
doen zullen wij trachten een beknopt beeld te geven van de algemene ontwikkelingsgang als achtergrond van de machtsverschuivingen tussen dominant en minderheid.
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VAN KATHOLIEKE DOMINANT TOT KATHOLIEKE MINDERHEID

Om het weerstandsvermogen der Kerk tegen de dreigende afval te
kunnen beoordelen moet eerst een inzicht worden verkregen in de
toestand, waarin de katholieke samenleving in Friesland zich aan
de vooravond van de Reformatie bevond1. Als een der voornaamste
oorzaken van de vele verkeerde verhoudingen in de nederlandse
Kerk noemt Post de machteloosheid van het bisschoppelijk bestuur2. Deze factor gold waarschijnlijk in bijzondere mate voor
Friesland. De excentrische ligging van dit randgewest zal zeker van
invloed geweest zijn op het welslagen van de katholieke reformatiepogingen, die reeds in de vijftiger jaren van de zestiende eeuw
werden ingezet. „Friesland lag ver van Utrecht verwijderd", aldus:
de Jong, „zodat de bisschop er niet gemakkelijk zijn gezag kon uitoefenen. Tengevolge daarvan had de burgerlijke overheid zich een
bijna complete jurisdictie over kerkelijke aangelegenheden en de
geestelijken kunnen aanmatigen. Toen dan ook in 1561 het bisdom
Leeuwarden werd opgericht was de oppositie hiertegen in Friesland
bijzonder hevig"3. Misschien lag deze oppositie toch méér in de lijn
van de onafhankelijkheidszm en het kerkelijk extremisme der
Friezen dan Rogier durft aanvaarden. Zelf wijst hij in ieder geval
op een bijzondere karakteristiek, wanneer hij meent, dat de Friezen
van „solidariteit met heel de katholieke wereld in een groot verband" nauwelijks iets afwisten. „In geen enkel gewest gedroegen de
priesters zich zo onafhankelijk van alle gezag; in geen ander deel
van ons land waren de kerkelijke ambten zozeer vermolmd, zozeer
verworden tot louter bronnen van inkomsten als in Friesland"4. De
exclusieve positie van Friesland wordt hier wel zeer duidelijk gesteld !
De numerieke sterkte van de geestelijkheid was zo groot, dat hier
eerder van een te veel dan van een te weinig viel te spreken. Volgens
een schatting van Oldenhof telde Friesland aan het begin van de
zestiende eeuw rond 100.000 inwoners, verdeeld over ongeveer 360·
1

2
3

4

Voor een uitvoerige beschouwing vergelijke men H. OLDENHOF, Van Reformatielot Revolutie, in: Bijdrage-Friesland (=Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland^
onder redactie van E. BRUNA O.P.M. e.a., Franeker 1951), 54 w .
POST, Kerkelijke verhoudingen, 547.
J. DE JONG, Uit Friesland's katholiek verleden, in: Hoe wij groeiden, Leeuwarden.
1932, 15.
ROGIER, Geschiedenis, I, 336.
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parochies, die door weinig minder dan 1000 priesters bediend
werden. Talrijke kloosters en conventen voor religieuzen - Bruna
telt er een vijftigtal - overdekten het friese land 1 . De berichten over
het geestelijk leven en de theologische bekwaamheid der clerus zijn
echter weinig rooskleurig. Rogier berekende voor deze provincie,
dat van de pastoors „de meerderheid, maar toch wel niet meer dan
driekwart, in concubinaat leefde. Het is wel aan te nemen, dat het
percentage voor alle Nederlanden te zamen vrij wat lager was, daar
Friesland als een van de zwartste plekken in de laat-middel-eeuwse
kerk van Utrecht geldt" 2 . De mededelingen in visitatieverslagen,
onder meer van de inquisiteurs Sonnius en Lethmatius, worden
zowel door Rogier als door Post onder een zekere reserve aanvaard.
„Mocht men de rapporten, die omtrent de toestanden in de Friese
kloosters, speciaal in die van de Cisterciënsers en van de Praemonstratensers omstreeks 1550-1560 uitgebracht zijn, letterlijk geloven,
dan zou de degeneratie van deze kloosters nauwelijks te beschrijven
zijn". Voor een twintigtal j a a r later geeft Rogier een milder oordeel: „De generatie van kloosterlingen, die door de protestantisering
getroffen werd, stond stellig boven die van een kwarteeuw tevoren;
het waren in hoofdzaak fouten van een verleden tijd, waarvan de
kloosters toen de slachtoffers werden" 3 . Een nauwkeurig onderzoek
van Post heeft uitgemaakt, dat in de tweede helft van de zestiende
eeuw ongeveer 25 % van de clerus met een vrouw leefde. Waarschijnlijk komen dezelfde verhoudingen voor in de eerste helft der
eeuw. Voor deze periode staan er echter geen statistische gegevens
ter beschikking en de uitlatingen, die hierover bekend zijn, wijken
sterk van elkaar af en spreken elkaar soms zelfs tegen. Dat de situatie
in dit opzicht voor Friesland ernstiger was dan elders geeft Post
echter ook toe 4 .
In het algemeen werden de overtredingen van het celibaat door
de gelovigen, de kerkelijke en burgerlijke overheden en de patronaatsheren geduld 5 . Ernstiger was, dat het grootste deel van de
seculiere clerus een onvoldoende opleiding had genoten, zodat de
theologische voorlichting der gelovigen en het catechismusonderricht veel te wensen overlieten 6 . Over de theologische kennis van
de priesters is er een pregnante uitspraak van het Hof van Friesland,
dat in 1556 klaagde, dat „verscheidene jonge priesters afkomstig uit
ι OLDENHOF, t.a.p., 54. Vergelijk ook de kloosterkaart van E. BRUNA O.F.M.,
welke als bijlage werd toegevoegd.
2 ROGIER, Geschiedenis, I, 32. 3 Ibid., 55 en 60. POST, Kerkelijke verhoudingen, 128.
* POST, ibid., 131. s Ibid., 114. « Ibid., 58.
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de scholen van Zwolle, Deventer en elders, zonder geleerdheid en
kennis, door gunst, verwantschap, vriendschap of bij ontstentenis
van anderen in Friesland meteen tot het pastoorsambt gekozen
werden zonder dat ze kunnen preken, laat staan dat ze op vragen
over het geloof kunnen antwoorden" 1 . De klachten van een jonge
Jezuiet, die Friesland juist in deze crisisjaren bezocht, leren ons hoe
groot de geestelijke onzekerheid van het gelovige volk moest worden
in deze omstandigheden. „Er is hier bijna niets goeds meer in geloof, leven en zeden en het zout is heelemaal krachteloos geworden...
Wanneer een priester van de preekstoel afdaalt, vervangt hem een
ander, die het volk verkondigt, dat al wat zij juist gehoord hebben,
onwaar en heel de katholieke godsdienst een dwaling is" 2 . Of juist
in Friesland de geestelijkheid in dit opzicht bijzonder tekort schoot
is echter niet duidelijk. Er is wel een ander aspect, dat speciaal voor
Friesland en Groningen gold, nl. de ontevredenheid over het buiten
verhouding gegroeide grondbezit van de kloosters. „Een gevoel van
haat tegen de machtige en vaak onwaardige kloosterlingen bezielde
de massa van het landvolk, ook al had dit maar voor een gering
deel enige religieuse sympathie voor het protestantisme" 3 .
In deze zeer kwetsbare en verzwakte kerkelijke situatie groeide het
aantal aanhangers van de nieuwe godsdienst tegen de verdrukking in
en uiteindelijk gaf de politieke factor de doorslag. Reeds in 1525 beweert Erasmus, dat geheel Holland en Friesland naar Lutheranisme
smaakt. Enige jaren later schrijft Petrus van Thabor, dat er zowel bij
geestelijken als leken in Friesland velen zijn, die Luther aanhangen 4 .
Groter is de aanhang van het Anabaptisme in Friesland geweest.
Tussen 1550 en 1570 groeide het aantal wederdopers zeer sterk 5 . Zo
doopte de rondtrekkende predikant Leendert Bouwens, volgens
mededelingen van de geschiedschrijver der Doopsgezinden in Friesland, Blaupot ten Cate, sedert 1551 op zijn talrijke reizen gedurende
ongeveer 15 j a a r in 74 plaatsen van Friesland 6506 personen.*
1

OLDENHOF, t.a.p., 57.

1

Uit een brief van de friese Jezuiet Anske Bokker Bruynsma aan zijn overste.
Geciteerd door J. DE JONG, t.a.p., 19.
ROGIER, Geschiedenis, I, 55-56.
R. R. POST, Een belangrijk boek over de geschiedenis van het katholicisme in NoordNederland in de eeuwen van overgang, in: Bijdragen voor de geschiedenL· der Nederlanden,
Den Haag 1946, I, 1-2, 235.
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ROGIER, Geschiedenis, I, 153.

* Geciteerd door H. SANNES, De kerk te St. Jacobiparochie 100jaar, St. Annaparochie
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Rond 1560 begon het calvinisme vanuit het Zuiden op te dringen.
In de grotere plaatsen werden geheime gemeenten gevormd, be
diend door rondtrekkende predikanten, die meestal vanuit OostFriesland opereerden. Het is merkwaardig, dat in en na 1566, het
j a a r van de beeldenstorm, het calvinisme overal de leiding van de
hervormingsbeweging kreeg. In ongeveer 70 friese parochies (20%)
werd het calvinisme ingevoerd en toen stadhouder Arenberg een
j a a r later weer de macht in handen kreeg liet hij ongeveer 75 her
vormingsgezinde priesters en tal van leken uitwijken, de meesten
naar Oost-Friesland, waar zij een duchtige scholing in het calvinis
me kregen. Alva herstelde de dominerende macht der katholieken,
de plakkaten werden met grote strengheid toegepast en ondanks de
bestaande oppositie deed de bisschop van het nieuwe bisdom
Leeuwarden zijn plechtige intrede. Toen Sloten, Sneek, Bolsward,
Franeker en Dokkum 1 na de val van Den Briel in 1572 hun poorten
voor de geuzen openden kon Caspar de Robles voor de laatste maal
de orde herstellen.
Eind 1576 moest de spaanse stadhouder wijken voor George van
Lalaing, graaf van Rennenberg, een geestverwant van Willem van
Oranje. Nu is het einde der heersende kerk nabij. De Pacificatie van
Gent werd ingevoerd en de ballingen keerden terug. De calvinisten
mochten eerst in Leeuwarden, Harlingen en Franeker, daarna
ook in andere steden en op het platteland godsdienstoefeningen
houden. „Weldra kwam het tot conflicten: de Calvinisten waren al
spoedig niet meer tevreden met dulding en eisten heerschappij" 2 .
Toen Rennenberg zich aansloot bij de Unie van Utrecht, een ver
klaring van solidariteit tegen Spanje, waren de calvinisten niet meer
te remmen. Volgens de friese calvinisten pleegde hij „mishande
lingen tegen de gereformeerden", d.w.z. hij gaf hun niet in alles toe.
„ I n het begin van 1580 besloot de burgerij van Leeuwarden zich
zelf te helpen: voorafgegaan door enige geestelijken en monniken
a b dekking tegen het vuur van het garnizoen rukten de radicalen
1

2

Deze steden noemt ook de inquisiteur Lindanus om rond 1560 de voortgang
van de ketterij te schetsen. Vgl. OLDENHOF, t.a.p., 65. Ter verklaring van de
steeds groeiende invloed der calvinistische minderheid kan naar het ons
voorkomt zeer goed de theorie worden toegepast van Baschwitz over „de
macht van de verlammende idee", een zeer veelvormige en ingewikkelde
wisselwerking van psychische invloeden. Vgl. К. BASCHWITZ, Denkende Mensch
en Menigte, Bijdrage tot een exacte massapsychologie, Den Haag 1945, 210 w .
J. W. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Oranje en de vestiging van de Nederlandse
Staat, Amsterdam 1946, 186.
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tegen het blokhuis op, namen het in en begonnen het te slopen. Tot
een beeldenstorm kwam het niet, daar het stadsbestuur bij' voorbaat
zelf de kerken zuiverde en de muren liet kalken. Ook elders werd
de Calvinistische eredienst de enig-gedulde"1.
Aan de wisselende kansen was een einde gekomen. De Staten van
Friesland kozen Willem van Oranje tot hun stadhouder en op 31
maart 1580 werd de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden.
De invloed van de politieke factor is bij' deze machtsverschuiving
duidelijk aangegeven. Ook sociaal-economische factoren hebben in
het telkens weer door watersnood verarmde Friesland een rol van
betekenis gespeeld2. De religieuze gronden voor de overgang naar
de nieuwe godsdienst mogen echter niet uit het oog worden verloren. Vóór de officiële overwinning zijn er velen geweest, die
ondanks onderdrukking door staat en kerk hun overtuiging hebben
gevolgd. „Naar mijn mening", aldus Post, „bewijzen de gebeurtenissen van 1566, dat men het aantal der overtuigde aanhangers in
de tijd der verdrukking niet mag minimaliseren, ook al is er geen
sprake van een meerderheid, en al blijft het feit staan, dat later de
macht van de staat de meerderheid heeft overgehaald. Er was een
aanzienlijke groep van Hervormden, die ondanks de vervolging het
nieuwe hebben aanvaard, toen zij daarmede geen tijdelijk voordeel
konden behalen. Velen hunner hebben dit gedaan, omdat ze van de
waarheid en aantrekkelijkheid van het nieuwe overtuigd waren.
Anderen handelden misschien meer uit afkeer van het oude, en uit
protest tegen de bestaande misbruiken. Gewoonlijk zullen beide
motieven tegelijk hebben gewerkt"3.
MISSIONAIRE M I N D E R H E I D

Sinds de overwinning van het calvinisme in 1580 zijn de rollen omgedraaid. Voordat de protestantse dominant ook een meerderheid
in getal verwierf zouden weliswaar nog vele jaren verstrijken, maar
de condities voor een bespoediging van dit proces waren vanaf het
begin aanwezig. De katholieke bevolking was beroofd van elemeni Ibid., 186-187.
Voor een beschrijving van de armoede in Friesland vergelijke men: P. VAN
SLOOTEN, Frieslana's Armwezim, in: Nietiw Advertentieblad, Heerenveen, 9 Aug.
1884.
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POST, Kerkelijke verhoudingen, 538.
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taire rechten en moest onder aantrekking of druk van de dominant,
die eerst nu vrij haar actie kon ontplooien, op de duur wel inkrimpen
tot een kleine groep van getrouwen, verspreid over stad en platteland. Nergens is de burgerlijke overheid radicaler te werk gegaan
dan juist in Friesland. De uitoefening van de katholieke godsdienst
werd niet alleen verboden, maar ook werden alle priesters van hun
ambt vervallen verklaard. „Hier openbaart zich een belangrijk
principieel verschil met andere gewesten, bv. Utrecht, Overijsel,
Drenthe en Groningen, waar men de pastoors in bediening liet en
eerst ontsloeg, als zij weigerden zich onder de synode te schikken.
In Friesland werden met één decreet alle pastoors ontslagen"1.
Niettegenstaande deze radicale houding van de overheid, de
interne verzwakking van de katholieke gemeenschap en het langdurig hiaat in de zielzorg, dat volgen ging2 heeft een restgroep zich
gehandhaafd en kon de totale vernietiging niet worden bereikt. Het
laatste uur van deze kerk scheen geslagen, zo schrijft een protestants
auteur in 1882, „intussen de uitkomst leerde, dat zij wel hier en daar
was verdrongen, en hare macht geknot; maar dat zij niet was vernietigd. Het bleek al spoedig, dat menigeen haar was getrouw gebleven"3. Wat Eekhoff dertig jaar tevoren beweerde „dat de latere
Katholijken in dit gewest niet de Katholijken waren van vóór 1580,
maar óf vreemden óf latere afvalligen van de eens aangenomene
hervorming" is dan ook zeker grotendeels onjuist4. Hier wordt de
doorwerking van een gezagsbesluit van bovenaf wel al te zeer overschat en aan het jaar 1580 een bijna magische kracht toegeschreven.
Er bleven niet alleen kleine groepen leken, actief in het verzet,
openlijk hun gehechtheid aan de oude kerk demonstreren, zoals
bijv. Dirck Seerps te Spannum, die katholiek godsdienstonderricht
bleef geven aan de schoolgaande kinderen5, maar bij uitzondering
waren er ook nog doorwerkende priesters. „De clerus was rond 1580
waarschijnlijk reeds sterk verouderd en juist de oudsten voelden de
meeste neiging om te blijven... Tot de uitgewekenen en gepensioneerden behoorde nog het gaafste deel van de Friese geestelijkheid.
ι ROGIER, Geschiedenis, I, 564.
2

Volgens Rogier was het welslagen van het protestantisme afhankelijk van 1 ) het
min of meer corrupt zijn van het katholicisme ter plaatse, 2) de houding van de
burgerlijke overheid, 3) een eventueel langdurig hiaat in de zielzorg. Vgl.
ROGIER, Geschiedenis, I, 443.

3 M. VAN STAVEREN, Van Haafien versus Engenta, in: De Vrije Fries, 1882, 86.
•* W. EEKHOFF, Beknopte geschiedenis van Friesland, Leeuwarden 1851, 379.
5
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Onder de maat waren de afvalligen, die zich aanmeldden voor een
plaats als predikant" 1 . In 1609 stond in Gaastmeer nog het altaar
in de kerk en in dezelfde tijd kon men ook nog katholieke geestelijken aantreffen in Wartena, Oudega en Gaastmeer2. Het is lange
tijd een grote zorg van de Hervormde Kerk geweest om de oude
katholieke gebruiken uit te roeien. Waling Dijkstra noemt: „het
avondluiden: het beluiden der dooden; het waken en kaarsbranden
in het sterfhuis ; de lijkpredikatie ; drinkgelagen op de hooge christelijke
feestdagen en bij het meiboomhalen; het beieren op de katholieke
feestdagen; zelfs op het St. Nicolaasfeest; maar alleen", zo voegt hij
eraan toe, „voor zoover of omdat die gebruiken haar hinderden als
eene herinnering aan het katholieke geloof"3.
De chronista van de Paters Jezuïeten spreekt van bijna 15 jaar
verlatenheid na 1580. „Van het jaar 1580 - 1593 was de godsdienst
in Friesland in een geheel verlaten toestand; nauwelijks bevond zich
daar een priester, en die er waren, hielden zich uit vrees schuil"4.
Daarna komt er echter blijvende steun van buiten. De katholieke
minderheid in de diaspora wordt geholpen door de geloofsgenoten
elders, vanuit de katholieke centra in Haarlem, Leuven en Keulen.
Nieuwe goed onderlegde priesters-missionarissen komen de gelovigen weer de H. Sacramenten toedienen, preken en onderrichten.
Zij zijn Friesland binnengekomen na een periode, waarin de voortgang van de protestantisering niet werd gestuit door een katholieke
missionering. De priesters vonden „de wijngaard des Heeren geheel
verlaten en uitgeroeid" en al was deze zienswijze overdreven, intussen waren zeker menig priester en menig gezin in de afval verhard.
De nieuwe priesters moeten gering in aantal zijn geweest. Jezuïeten
kwamen er in 1593, in 1594 zouden er ook uit Groningen zijn teruggekomen5, daarna volgden de eerste Minderbroeders. In 1622 zijn
er volgens een missieverslag hoogstens 16 à 17 actieve priesters, een
schamel getal vergeleken bij de rond duizend zielzorgers in het
» Ibid., 71.
G. H. VAN BoRssuM WAALKES, Epo van DouwTTui te Hutzum, in: De Vrije Fries, 1881,
61.
3
WALING DIJKSTRA, Uit Friesland's volksleven van vroeger en later, Leeuwarden
1895, 148.
4
W. VAN DER HEYDEN S.J., Verhaal van de verrigtingen der Jeväten in Friesland,
Leeuwarden 1842, 26.
5
W. KNUTTEL, De toestand der katholieken ten tijde der Republiek, I, Den Haag 1892,
43-44.
2
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midden van de zestiende eeuw, maar in kwaliteit waarschijnlijk
onvergelijkbaar. Van een sterke toename was voorlopig geen sprake.
Een vergelijking van het totaal aantal priesters van de „nieuwe bedeling", bestemd voor de nederlandse missiegebieden, met het
aantal in Friesland werkzame missionarissen brengt een relatieve
achterstand in de toename aan het licht1. Is deze achterstand te
verklaren door de excentrische ligging van dit gebied of door de
naam en faam van het friese gewest in de utrechtse kerk van weleer?
Of werden de meer nabij gelegen noden in het centrum van de
hollandse zending eerder ervaren en leken de kansen op spoedig
herstel daar misschien beter? Een feit is in ieder geval, dat het aantal
missionarissen klein was en klein blééf in een periode, die beslissend
was voor de Katholieke Kerk in Friesland.
Tot ongeveer de helft van de 17e eeuw heeft de zielzorg een sterk
ambulant en wervend karakter, uiteraard vooral op het platteland.
In de spaarzame beschrijvingen van de pastorale activiteiten zien
wij de zielzorgers steeds „op weg". Het is ook opvallend, dat de
priesters in de steden aanvankelijk hun missionaire invloed uitstrekten tot het omringende platteland. Duidelijk blijkt dit uit het
samenvattend overzicht, dat Rogier geeft aan de hand van het
missieverslag van Neercassel in 1663. De steden zijn nog uitstralingscentra en ondanks de vooral 's winters uiterst slecht begaanbare
wegen is er contact tussen de steden en het omringende platteland2.
Een voorbeeld van ambulante zielzorg geeft Pater Laurentius
Simon, een minderbroeder werkzaam in Z.O. Friesland. Hij verzorgt vanuit zijn statie te Heerenveen de plaatsen Rottum, Rottumergeest, St. Joannesga, Nijeschoot, Oldeschoot, Brongersga,
Katlijk, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp, Beetsterzwaag, Beets en
Boornbergum. Soms gaat hij nog verder, zelfs horen wij hem eenmaal van Groningen, Kollum en Opeinde spreken. Hij moet meer1

2

POST, Een belangrijk boek, t.a.p., 236. In de periode 1616-1656 steeg het priesteraantal voor het gehele missiegebied van 225 op ongeveer 600, terwijl in ongeveer
dezelfde periode nl. van 1622 tot 1663 in Friesland een stijging viel waar te
nemen van 17 op 27. In procenten uitgedrukt dus een relatieve stijging resp.
van 167% en van 59%. Wij geven deze cijfers met enig voorbehoud, omdat
een mogelijk nauwkeuriger vaststelling van de aantallen priesters en de keuze
van een andere periode wellicht een voor Friesland minder ongunstig beeld
zou kunnen geven.
Oude inwoners van Heerenveen wisten in 1883 nog te verhalen hoe vroeger de
postbode om in de herfst Leeuwarden te bereiken zijn weg moest nemen over
Tjalleberd, Gorredijk en Bergum. Vgl. VAN SLOOTEN, t.a.p.
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malen op een uur of drie afstand bineren. De Ie H. Mis met preek
wordt dan in de ene plaats mindernachts gehouden, dan volgt een
wandeling van een uur of drie en dan herhaalt hij het H. Offer tegen
de morgen op een andere plaats. Voorts vermeldt hij dat de katholieken soms calvinisten, mennisten en neutralen (d.i. zij die tot geen
secte behoren) meenemen. Hij heeft dus ook contact met andersdenkenden en doet aan bekeringsarbeid, zoals uit de volgende
mededeling blijkt. „Dit jaar (1654) kwamen vele mensen, tot nu
toe (geestelijkerwijs) zwervend en ab Godlozen, geheel zonder geloof levend tot de sacramenten der Kerk terug, wel meer dan 25" 1 .
De voortdurende dreiging met arrestatie dwong wel op het zoveel
te onveiliger platteland tot ambulante zielzorg. Buiten de steden
waren de ambtenaren meestal strenger in de uitvoering van de
plakkaten en werden de onderduik-adressen spoediger bekend.
Rogier meent, dat nergens de missionarissen zo lang en zo streng
zijn vervolgd ab juist in Friesland en dat in Friesland, evenak in
Groningen en Overijsel, de opeenvolgende plakkaten zeer drastisch
zijn geweest2. De trouw van de gelovigen, die de priesters verborgen, werd vaak zeer op de proef gesteld: hun eigen veiligheid was in
gevaar. Pater Laurentius schrijft bijv., dat de minder degelijke gelovigen zo beangst werden, dat zij niet of nauwelijks meer hun huizen voor het celebreren der H. Mis durfden afstaan. Voorts speelde
ook de economische draagkracht van de gelovigen een rol. Gezamenlijk moesten soms grote sommen gelds worden opgebracht om de
priesters weer vrij te kopen. Zo werden in de zomer van 1621 niet
minder dan zeven priesters gevangen genomen en eerst losgelaten
na betaling van een aanzienlijke losprijs3 en moest voor een priester,
die in Bozum werd betrapt, „een enkel paar boeren daar al de
kracht hunner beurs te zijner loskooping aanwenden" 4 .
Intussen stond dezelfde bevolking, waarvoor de kleine groep
missionarissen voortdurend in de weer was, permanent onder in1

E. BRUNA O.P.M., De Missie van de Minderbroeders in Friesland in de 17e eeuw,
in: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroeders in de Nederlanden,
V , 1948, 351 w . Andere voorbeelden van ambulante zielzorg treft men aan
bij: G. J . J . KERSTENS, Een stuk kerkhistorU over Workum, in: Onze Pius-Almanak,
1905, 83 w . en bij: J . H. HOFMAN, Irnsum, in: Archief voor de geschiedems van het
Aartsbisdom Utrecht, X X , 1893, 155.
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ROGIER, Geschiedenis, I, 458 en II, 461.
J. DE JONG, t.a.p., 26.
J . H. HOFMAN, t.a.p., 142.
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vloed van de voortschrijdende protestantisering. Het aantal lauwe
gelovigen overtrof zeker dat der vurigen. Enige algemene uitspraken van Rovenius, die misschien ten dele overdreven zijn, laten
geen gunstige indruk achter. „In Friesland zijn vele katholieken,
maar men kan er nauwelijks veilig verkeren, tenzij in de burchten
der edelen, van welke vele katholiek zijn, doch lauw; ook bij de
burgers is er niet de vurigheid als in Holland". En elders: „Dit is
een zeer moeilijke provincie vanwege de den Friezen aangeboren
wreedheid en de zware vervolgingen. Vandaar weinig vooruitgang
en slechts onder arme en enkele adellijke katholieken"1. Een minderbroeder schrijft in 1637 aan zijn provinciaal, dat er tot nu toe
nauwelijks enige priesters zijn doorgedrongen in het oostelijk deel
van Friesland vanwege het laag bij de grondse en ruwe leven der
mensen in die streken vol moerassen, „erg met dwaalleer besmet,
zodat zij een erger dan boers leven leiden, vaak zonder geloof, zonder doop, zonder huwelijk"2.
GECONSOLIDEERDE

MINDERHEID

Consolidatie van de zielzorg

Ongeveer tussen 1650 en 1700 kan de overgangsphase geplaatst
worden van missionaire naar geconsolideerde minderheid. Geleidelijk aan verstart het dynamisch proces van afval en worden de
pogingen tot het terugwinnen van de verloren schapen gestaakt. Bij
de massa van het volk was er geen dwingend vraagstuk meer van
vóór of tégen: de posities zijn bepaald. „Alleen waar vurige katholieken waren", aldus De Jong, „die bovendien na 1600 door priesters
bereikt konden worden, heeft het oude geloof zich gehandhaafd.
Omstreeks 1650 is de toestand geconsolideerd"3. Pas tegen het eind
van de 17e eeuw is het afvalproces ook in de adellijke kringen doorgewerkt. „Van zijn grondbezit alleen kon geen edelman zich handhaven, wij zien dan ook het grondbezit van de katholieke adellijke
families geleidelijk afnemen, terwijl de ambtsdragende adel...
voortdurend meer bezit verwerft. Zo was de verleiding groot om tot
de heersende kerk over te gaan; kwam er nog een gemengd huwelijk
tussen dan was de afval bijna niet tegen te houden"4. Het is
1

GISB. BROM, Verslag over de Hollandse Missie ten jare 1617, in: Archief voor de
geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, X V I I , 1890, 468, en E. BRUNA, t.a.p., 328.
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waarschijnlijk, dat het afvalproces niet geheel tot stilstand is gekomen, maar wederzijdse overgangen op grote schaal komen niet
meer voor.
Of in deze overgangsperiode het tempo van de afval vertraagd
had kunnen worden, wanneer er in Friesland meer missionarissen
waren ingezet, maakt een punt van discussie uit. Rogier hecht grote
waarde aan het aantal missionarissen, maar Post wil deze factor
meer relativeren1. „Er zijn", zo schrijft Post, „zovele oorzaken van
plaatselijke aard, die het moeilijk maken alles onder een algemene
rubriek te brengen. Wel tracht Rogier zoveel mogelijk deze bijzondere locale verhoudingen te achterhalen en mede in rekening te
brengen, maar eigenlijk hoofdzakelijk pas als hij ziet, dat zijn algemene theorie niet opgaat. Er schijnen nog veel meer dergelijke
drijfkrachten te zijn dan hij opgeeft, gemengde huwelijken, verplichte huwelijken voor den dominee, het verplicht laten doopen van
kinderen door den dominee, algemeene onklaarheid op het gebied
van de leer; misschien ook het opzettelijk verdoezelen van dogmatische verschilpunten; algemene onwetendheid, die op sommige
plaatsen zich sterker liet gevoelen dan elders, slapte van de bevolking, die in een of andere streek soms als een epidemie kan hebben
gewerkt, enz."2.
Het feitelijk karakter van de geconsolideerde minderheid demonstreert zich het duidelijkst in het spoedig nagenoeg constant worden
van het aantal priesters, die zich bovendien steeds meer in vaste
staties gingen vestigen. In 1663 kende Friesland 27 staties met 27
priesters, in 1699 29 staties met 31 priesters. De zielzorg werd van
dynamisch-missionair tot overwegend statisch-behoudend of in
moderne terminologie: de „paroisse missionnaire" werd „paroisse
conservative"3. Al zullen er ook op lange afstand contacten met de
staties hebben bestaan, de grenzen van het herwonnen gebied zijn
rond 1700 wel definitief vastgelegd en daarmee ook de grenzen van
1
2

3

Vergelijk hetgeen opgemerkt werd in noot 2 op blz. 115.
POST, Een belangrijk boek, t.a.p., 237. In: Kerkelijke verhoudingen, 553, vraagt
dezelfde auteur zich af of de algemene toestand te redden was geweest, indien
de Contra-Reformatie tot ontwikkeling was gekomen: „Wij naderen hier de
kwestie van de futurabilia. Maar waarom zouden wij twijfelen? De toestanden
in Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Friesland en Groningen waren
niet slechter dan die van Brabant, Limburg of Twente, waar de ContraReformatie haar kans heeft gekregen, en veel heeft opgeknapt. Dit had overal
kunnen gebeuren".
Vgl. G. MicHONNEAU, Paroisse communauté missionnaire, Parijs 1945.
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het verloren gebied namelijk het noordelijk deel van Friesland,
boven de lijn Leeuwarden-Harlingen, met uitzondering van de
statie Dokkum, en het zuid-oostelijk deel van Friesland, ten oosten
van de lijn Leeuwarden-Heerenveen. In de geografische spreiding
van de katholieke staties komt ook in de komende eeuwen weinig
verandering. Eerst na 1900 komen er nieuwe nederzettingen in gebieden, die aan het begin van de 18e eeuw als verloren gebied werden beschouwd. In 1805 telde het aartspriesterschap Friesland 30
staties en in 1879 waren er volgens een opgaaf in het Handboek der
Katholieke Eredienst 29 staties met 29 pastoors en 18 kapelaans of
assistenten.
Er pleitte veel voor een concentratie op de behouden groepen. Het
beperkte aantal priesters moest strategisch verdeeld worden over
kernen, die de meeste kansen boden voor een geregelde geestelijke
verzorging van een zo groot mogelijke groep. Zeer waarschijnlijk
zijn er ook veel toevalsfactoren in het spel geweest. Waarom juist in
het ene dorp wél en in het andere dorp niet een vaste statie? 1 Er zijn
zeker ook economische overwegingen geweest, die een rol hebben
gespeeld. De zending van de paters Dominicanen werd rond de
helft van de 17e eeuw ingekrompen, omdat er geen bestaanskansen
meer waren: „de verlatenheid had in Friesland zo lang geduurd, dat
de massa onbereikbaar geworden was, toen er eindelijk meer priesters beschikbaar kwamen. De kleine kernen van getrouwen konden
de last van het onderhoud van een groter getal missionarissen niet
dragen" 2 . En is het ook geen normale ontwikkeling te noemen, dat
de ambulante en ook niet altijd ijzersterke zielzorgers zich uiteindelijk van een vaste plaats verzekeren? De steden in Friesland hebben
blijkbaar een grotere aantrekkingskracht op de dienstdoende priesters uitgeoefend dan het zoveel moeilijker te bewerken platteland.
Hier was de zielzorg overzichtelijker, toleranter beoordeeld door de
burgerlijke overheid en economisch sterker geschraagd door een
gunstige sociale differentiatie en in ieder geval door grotere getallen
gelovigen. Rogier noemt de bevoorrechting van de steden door de
Hollandse Zending echter een technische fout, die tot 1853 bleef
bestaan'.
1

In het volgend hoofdstuk komen wij op de discussie rond dit vraagstuk terug
in verband met de verklaring van de bijzondere concentratie van de friese
katholieken in steden en kerkdorpen.

2

ROGIER, Geschiedenis, II, 470.

î Ibid., 154.

121

Verborgen katholicisme

De positie van het katholieke volksdeel in Friesland vertoont in de
periode tot de wettelijke gelijkstelling en zelfs nog tot ver in de 19e
eeuw een drietal karakteristieke minderheidskenmerken. Het historisch onderzoek is helaas nog te onvoldoende gelocaliseerd om
een meer gedetailleerd overzicht te geven van de relaties tussen
dominant en minderheid in de loop van de 18e en 19e eeuw. Al was
moeilijk na te gaan of de voorvallen, die als illustratie-materiaal
werden gebruikt, typisch dan wel uitzonderlijk waren, toch geloven
wij, dat zij passen in het schematisch beeld, hier als typering van de
geconsolideerde minderheid gegeven1.
Als eerste kenmerk zou men het „verborgen" of „niet-spectaculaire" karakter van de katholieke bevolkingsgroep kunnen noemen. Openbare manifestaties van het katholieke leven waren evenals in andere streken van Nederland uiterst zeldzaam. Rogier spreekt
uitdrukkelijk van Holland en Friesland, wanneer hij het heeft over
het „stille, naar binnen-gekeerde katholieke geloofsleven, ongezien
door de buitenwereld"2. Cuperus schrijft over de katholieken in
Friesland als „stille burgers", die werden geduld en ongemoeid gelaten „wanneer zij zo weinig mogelijk hun geloof openbaarden" 3 .
In Leeuwarden moesten de katholieken 's zondags zonder opzien
te verwekken naar de kerk gaan, toen de kerkgang eenmaal oogluikend werd toegestaan. Zij werden verplicht hun statiekerkjes
vóór halftien te sluiten om de protestanten maar geen aanstoot te
geven. Het resolutieboek van de Armenstaat van 1762 vermeldt,
„dat de Heeren priesters van de Thien Heerens Kerken besorgt
moeten zijn, dat de deuren van hun kerk worden geslooten of toegehouden tot dat de Gereformeerde Kerk volkomen vrije is... op
datter geen geloop van menschen mag sijn als de Gereformeerden
na(ar) hun kerck gaen" 4 . De Zusters Franciscanessen in dezelfde
plaats maakten aanvankelijk hun zondagse wandeling naar het
kerkgebouw onder politie-begeleiding en haar medezusters in
Bolsward durfden zich de eerste jaren van haar verblijf in Bolsward
1

Wij sluiten ons hier aan bij het voorbehoud, dat H. OLDENHOF, t.a.p., 92 maakt.
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alleen maar in wereldse kledij op straat te vertonen. Deze laatste
feiten deden zich nog ruim een halve eeuw ná de wettelijke gelijkstelling voor. Ook toen nog deed schuchterheid de katholieken vaak
„de onopvallendheid boven de openbaarheid verkiezen" 1 . Piebenga
geeft de volgende typering: „Daar is het rooms-katholicisme, in
Friesland, gedurende de gehele negentiende eeuw bescheiden en
vaak schuw, veel meer in het defensief dan in het offensief.. ." 2 .
Waling Dijkstra schreef een lijvig boekdeel over het friese volksleven „van vroeger en later". Bij lezing hiervan wordt men getroffen
door een bijna volkomen afwezigheid van het katholiek eigene in
de na-reformatorische tijd op enige min of meer bizarre verhalen
na. De leeuwarder kleermakersknecht Cornells Comelissen werd
genezen na het uitspreken van een gelofte tot vasten en wilde ondanks tegenwerking van zijn grootmoeder „die vol zat van Calvijn
en gal" katholiek worden en vertrok later naar Brabant „om daar
ongehinderd in zijn geloofsovertuiging te zijn". Van een pastoor
wordt verhaald, dat hij in het latijn een lijkrede hield bij het stoffelijk overschot van een rijke boer. Niemand verstond er iets van
behalve een verlopen student, die de toespraak later als volgt vertaalde: „ D a a r leiste, ouwe stinkert! Ik doen et om dyn klinkert,
maar waar dyn arme ziele vaart, weet ik net zoo min als ' n o u d
p a a r d " . Over Makkum wordt meegedeeld, dat er in het begin
van de 19e eeuw zes vaste bidsters waren „allen weduwen, twee
waren gereformeerd, twee doopsgezind en twee roomsch katholiek".
Bij het klokluiden voor overledenen meent de schrijver „dat het onder katholieken wel beschouwd werd als het bellen der dooden aan
de poort van Sint Pieter. Protestanten", zo voegt hij er aan toe,
„beschouwen het meer als eene bekendmaking aan de omwonende
bevolking" 3 . Voor het overige schittert het katholieke volksleven
door afwezigheid, terwijl de spaarzame berichten, die wél worden
gegeven, op de kerkelijke verzuiling in Makkum na, nu niet bepaald bevorderlijk genoemd kunnen worden voor het toch al
historisch belaste groepsoordeel over de katholieke Friezen.

1

2
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Wisselende spanningen

Een tweede kenmerk van de geconsolideerde minderheid vormen
de wisselende spanningen tussen katholieken en protestanten. Rond
1700 schijnt de spanning tussen dominant en minderheid geleidelijk
aan te verslappen. „Met de komst van de 18e eeuw", aldus Cuperus,
„begon de geloofshaat te verzwakken, van het wantrouwend dulden
werd de nadruk steeds meer verlegd van het eerste op het laatste" 1 .
In het midden van de 18e eeuw kregen de priesters in Leeuwarden
vrije uitoefening van hun godsdienst2. Soms hadden deze eerste
tekenen van verdraagzaamheid een economische achtergrond, zoals
in Hindelopen, waar de schepen van de grootschippers het eigendom
waren van katholieke reders3. De vestiging van vele, spoedig invloedrijke westfaalse families, die in de loop van de 19e eeuw de
katholieke middenstand kwamen versterken zal ook aan de betere
verhoudingen met andersdenkenden ten goede zijn gekomen4. In
een ander geval was er alleen verdraagzaamheid na de dood.
„Onder Wytgaards katholieken is de overlevering bewaard, dat iri
slimme tijden, toen de Papen als wild in de bosschen werden nagejaagd, toch katholieke priesters in de oude kerk (van Wirdum) zijn
begraven; dat de verdraagzaamheid zich hier grondde op het
rijmpje:
AL· de Papen
Niet meer gapen.
Met meer tegenspreken kunnen,
mag rrCeen rustplaats hun wel gunnen"s.

De bitterheid tegen de papisten moest wel plaatselijk afnemen,
want in Rauwerderhem gaven zij een bijdrage in de collecte ten
bate van arme predikanten en schoolmeesters in Oost-Friesland6.
Het tegenovergestelde geval deed zich in Leeuwarden voor. Daar
kregen de „tien katholieke mannen", die voor kerk, geestelijkheid
1

2
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en 21 Juni 1940.
4
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5
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en armen zorg droegen, toestemming om een openbare collecte te
houden voor de armenkas. Deze inzameling werd zelfs door „de
predicanten van de Gereformeerde Religie op de predicstoelen"
aanbevolen 1 . In Burgwerd werden predikanten uitgenodigd „tot
den voorgang bij de begrafenis", waar zij zich weliswaar ergerden
aan „de grillen van waskeersen e.d.", maar toch deelnamen aan de
„leedmaaltijden der papisten", op gevaar af, dat zij door de classisvergadering op de vingers zouden worden getikt 2 . In 1792 kregen
voor de tijd van een j a a r 40 gevluchte Trappistinnen uit Dendermonde een toevluchtsoord in Irnsum, schuin tegenover de protestantse kerk en de geschiedschrijver verhaalt geen kwaad woord van
de overburen. Bij het gouden priesterfeest van de parochieherder
aldaar, ruim een maand na de Aprilbeweging gevierd, werd er „uit
de huizen van autoriteiten en particulieren van alle gezindheden"
gevlagd. Toen enige jaren later twee paters Redemptoristen,
„magtige boetpredikers" in Irnsum een missie kwamen geven
stroomden de scharen van heinde en ver toe, vooral bij de avondpreken „waarin tal van andersgezinden, ook de predicanten van
Akkrum en Oldeboom, hun wegsleepend woord kwamen hooren". 3
Naast deze indicaties van verdraagzaamheid treffen wij echter ook
berichten aan over een plotseling weer acuut worden van de latente
spanningen, meestal echter onder invloed van nationale of zelfs
buitenlandse gebeurtenissen. O p het eind van de 17e eeuw wekten
de intrekking van het edict van Nantes door Lodewijk de X I V en
de daarop volgende verdrukking van de protestanten de verontwaardiging op van hun geloofsgenoten in Friesland: „zoodat op
den 26 Julij 1687 de vergaderplaatsen der Roomschen door het gemeen werden aangevallen, verstoord en geplunderd, waarbij altaren, schilderijen, beelden en versiersels op de straat geworpen en
openlijk verbrand werden" 4 . In het j a a r 1734 ontstond er wegens
het samenvallen van St. J a n en Sacramentsdag een soort angstpsychose onder de protestanten in Nederland, die bevreesd waren
voor een roomse revolutie. De priesters te Bolsward moesten de
vlucht nemen en een van de parochieherders durfde eerst een klein
j a a r later in het nachtelijk duister bij zijn schapen terug te keren.
Ondanks alle ontspanning in de verhoudingen werden vier j a a r later
1
2
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3 HOFMAN, Irnsum, t.a.p., 190, 199, 209.
4

EEKHOFF, a.w.,

383.

125

de minderbroeders in Leeuwarden, Bolsward en Wolvega opgespoord en met gevangenisstraf bedreigd1.
In 1830 hadden de katholieken in Bolsward moeilijkheden te verduren wegens de belgische opstand, waar de katholieken zogezegd
niet vreemd aan waren. De kerkgangers durfden zich bijna niet met
hun kerkboek in de hand op straat te laten zien en verlieten de kerk
vaak maar veiligheidshalve langs de achterzijde2. Aan de feesten bij
de herdenking van driehonderd jaar onafhankelijkheid, op 1 april^
1872, dus ver in de 19e eeuw, wilden de katholieken niet meedoen.
Enkele katholieke ingezetenen van Lemmer weigerden zich van een
oranje-lint te voorzien. Een „zeer notabel R.-Catholiek", werd door
meer dan tweehonderd woedende personen bedreigd en kon slechts
met moeite ontzet worden door enige goedwillende protestanten'.
Voor dezelfde dag noteert Wumkes: „De Protestanten plegen baldadigheid aan de Katholieken te Sloten. De pastoor wordt beschuldigd van een anti-protestantse rede in de kerk, maar de katholieken bieden fl. 1000.- als iemand dit kan bewijzen"4.
Over de persoonlijke verhoudingen tussen katholiek en protestant
weten wij zo goed als niets. Misschien kan een voortgezet archiefonderzoek even concrete gebeurtenissen aan het licht brengen als.
die van Maria Jans, voorgevallen op Ameland in 1773. Het is
zeker een uitzonderlijk geval én omdat Ameland steeds een aparte
positie heeft ingenomen én omdat de katholieke vrouw Maria Jans
plannen had om protestant te worden, dus geen geboren protestant
was maar wel neiging in deze richting voelde en daarom in hevig
conflict kwam met de niet bepaald zachtzinnige pastoor Artz. „Toen
Maria in de (katholieke) kerk kwam, om volgens haar gewoonte in
het koor mede te zingen en aan haar buurvrouw Metje vroeg, wat
er gezongen zou worden, kreeg zij het vriendelijke antwoord: ,Ik
sing met soo een beest niet; dou bieste een verfloekt beest en al die
geene die het met deij houwe, namelik de gereformeerde'". Wij
kunnen ons voorstellen, dat het heeft gespannen op Ameland. Het
werd zelfs zo erg, dat Prins Willem V de verbanning van Maria
Jans, bewerkt door de pastoor, ongedaan moest maken. De nietkatholieke schrijver geeft dan aan het eind van zijn verhandeling
over Ameland een soort moraal, die aan duidelijkheid niets te wen1
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sen overlaat. „Roomsch en Protestant leven thans rustig en eensgezind
naast elkander voort en handhaven zich zonder onderling eenigen
naijver te toonen. Doch ook de geschiedenis van dit onbeteekenende staatje kan voor den Protestant eene waarschuwing blijven,
dat Rome, krachtens zijn beginselen, met gelijkstelling niet tevreden
kan zijn, maar steeds streeft naar meer - naar de oppermacht" 1 .
Duidelijke aanwijzingen voor uitsluiting bij benoemingen zijn er
weinig. De plakkaten waren niet overal even grondig uitgevoerd. I n
1660 bleken er nog katholieke dorpsrechters te zijn in Westermeer,
Waaksens en Brantgum. Heerenveen had nog een katholieke fiscaal.
„ V a n het Roomsche geloof" waren eveneens nog de kerkvoogden
van Broek, St. Nicolaasga, Doniaga en Hantumhuizen. De Synode
bracht dan ook de overheid „deemoedig" de plakkaten in herinnering 2 . Witlox vermeldt voor 1788: „Tot den Frieschen Landdag
mocht niemand ,van Paapsche ouders gebooren' worden verkozen,
tenzij hij eerst Protestant werd" 3 en Aukes noemt het een feit, dat
de weg naar de belangrijke bestuursambten in Friesland voor katholieken potdicht zat*. Eekhoff wil zich rechtvaardigen, wanneer hij
meedeelt, dat de katholieken „ten aanzien van het stemregt en het
vervullen van openbare bedieningen" bleven uitgesloten en roept
daartoe de hulp in van de rechtsgeleerde Huber. Deze schreef in een
rechtskundige verhandeling het volgende over de katholieken: „zij
werden meest door de wetten in getoomt, omdat sy, vóór desen
Meesters geweest zijnde en ziende hare partije de machtigste in
Europa, ook door een zeer nauwe verbintenisse gehecht aan den
Paus en daer op stout, voor gevaarlijk aen den Staet worden gehouden" 5 . Huber's boekwerk werd in Leeuwarden uitgegeven.
Tenslotte deelt Aukes nog mee in zijn „Katholieke Friese geslachten", volgens Oldenhof het enige boek over het katholieke friese
volk, dat Anastasius Bruinsma, in de tweede helft der 18e eeuw lid
van de raad te Leeuwarden, de magistraatsfunctie van stedelijk
bouwmeester kreeg aangeboden. Hij weigerde echter te voldoen aan
de gestelde voorwaarde „zijn geloof te bemantelen"'. Het is wel
1
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zeker, dat niet alle katholieken in dezelfde omstandigheden een
dergelijke geloofstrouw hebben opgebracht.
Geringe welstand
Een laatste kenmerk, dat waarschijnlijk nauw samenhangt met de
achterstelling en verdrukking der katholieke minderheid, is de geringe welstand van een groot deel der bevolking. In de zeventiende
eeuw moet de friese hoofdstad nog „een fleurige, invloedrijke en
praktizerend-katholieke élite" hebben gehad. „Zij betaalden boeten, werden op hun tijd getreiterd door de substituut, zagen het
lijden van de enkele zwervende priesters, hebben woedend of gelaten generatie na generatie de grofheden geslikt, hun aangedaan in
zo'n essentieel stuk van hun bestaan, maar . . . ze waren e r . . Λ H e t
maatschappelijk peil van de roomse Friezen liep later merkbaar
achteruit 2 . I n het midden van de vorige eeuw liet de materiële toestand van de katholieke bevolking in Leeuwarden veel te wensen over.
Volgens Algera bij hen in meerdere mate dan bij de andere bevolkingsgroepen. „Van de ongeveer 4000 R. K. ingezetenen moesten toen
meer dan 1500 hun toevlucht nemen tot het armbestuur en er waren
destijds geen 50 huisgezinnen onder hen, die iets van eenig belang
konden doen ter leniging van den nood hunner geloofsgenoten" 3 .
De situatie op het platteland was evenmin rooskleurig. Gegevens
hierover zijn te vinden in de archieven van het voormalige Departement van R.K. Eredienst. Tweederde deel der parochianen van
Wijtgaard bestond uit arbeiders en behoeftigen. Workum had veel
minvermogenden en „een aanmerkelijk getal armen". In Oosterwierum had slechts één parochiaan enig vermogen, terwijl in Makkum tien of twaalf leden in het onderhoud van meer dan 50 armen
moesten voorzien. In Steggerda kerkten de katholieken op een zolder
boven een stal en in Bakhuizen was de kerkdeur alleen te bereiken
door een voorgebouwd turfhok en liep de toegang tussen een oude
boerderij en een mestvaalt 4 . Al deze gegevens hebben betrekking op
de toestand aan het begin van de 19e eeuw.
1
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Of de katholieke bevolking in het diaspora-gebied van Friesland
vaak een beroep heeft gedaan op hun geloofsgenoten in de rest van
Nederland is niet bekend. Alleen in de geschiedenis van Ameland
wordt hiervan melding gemaakt. Met welwillende medewerking
van de redactie plaatste de bekende pastoor Scholten een oproep in
„De Tijd" van 13 februari, 1873, tot de katholieken van Nederland,
waarin hij om geldelijke steun vroeg voor het bouwen van een nieuwe kerk, omdat de arme Amelanders daartoe zelf niet in staat
waren1.
K A T H O L I E K E M I N D E R H E I D IN DE S T E I G E R S

Met het jaar 1796 was ook voor de katholieke samenleving in Friesland de tijd voor het intern herstel aangebroken. Ten dele was dit
restauratie, doch grotendeels opbouw van de grond af. Toch zou
het evenak in de rest van Nederland nog lang duren voordat de
futloosheid en schuchterheid, die na een aanvankelijke opleving al
weer spoedig de boventoon gingen voeren, waren overwonnen. De
jaren 1848 en 1853 inspireerden echter weer tot nieuwe activiteit op
maatschappelijk en kerkelijk terrein en sindsdien trachtten de kleine
katholieke kernen in de friese gewesten het emancipatie-tempo in
den lande bij te houden. In grote lijnen zullen wij de resultaten van
dit streven tot recente datum aangeven om later enige aspecten van
de actuele situatie nader te onderzoeken.
De restauratie van de veelal armoedige en verwaarloosde kerkgebouwen werd het eerst ter hand genomen. In sommige gevallen
verrezen er zelfs geheel nieuwe godshuizen, zoals bijv. te Leeuwarden, waar architect Cuijpers, kennelijk de emancipatie-vreugde van
het katholieke volksdeel vertolkend, op de nieuwe St. Bonifatiuskerk
meteen maar de hoogste toren van de stad bouwde (1884). Rond het
verschijnen van het bisschoppelijk onderwijs-mandement (1868)
volgden de eerste katholieke instellingen voor onderwijs, die thans
nog niet wegens de te kleine aantallen gegadigden in alle parochies
worden aangetroffen. Om voortgezet onderwijs te volgen gingen
de zonen van welgestelde boeren en soms ook wel stadsjongens veelal
naar internaten elders in Nederland, terwijl veel boerenmeisjes haar
opleiding kregen in het pensionaat te Harlingen. In 1947 kreeg
Friesland een katholiek vormingscentrum in „Vinca Domini" te
Witmarsum, maar het zou tot 1950 duren eer de katholieken in dit
1
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gewest hun eerste en vooralsnog enige katholieke middelbare school
konden openen te Bolsward.
Zusters-religieuzen, bestemd voor onderwijs en verzorging van
ouden van dagen, kwamen er rond 1850 ongeveer gelijktijdig in
Bolsward, Leeuwarden, Franeker en Harlingen. Drie zusters uit
Münster in Westfalen arriveerden op 12 februari 1883 in Leeuwarden om zich op verzoek van de Deken aan de ziekenverpleging te
wijden. Haar eerste tehuis was een vervallen schoenmakerswerkplaats, van waaruit zij tot ver in de omtrek de wijkverpleging verzorgden zonder zich om geldelijk voordeel te bekommeren. Ongeveer twintig j a a r later kregen ook Harlingen en Sneek religieuzen
voor de ziekenverpleging, zodat Friesland thans over drie katholieke
ziekenhuizen kan beschikken. Momenteel zijn er in deze provincie
12 verschillende congregaties van Zusters werkzaam in 20 instellingen voor onderwijs of caritas. In 1903 werd het eerste mannenklooster sinds de Reformatie gevestigd door de komst van de Paters
Augustijnen naar Witmarsum. Dertig j a a r later volgt het Minderbroedersklooster te Drachten, waar omstreeks dezelfde tijd ook het
eerste convent van beschouwende religieuzen wordt gevormd door
de Zusters Carmelitessen uit Den Bosch.
Ook het verenigingsleven kwam in het midden van de 19e eeuw
op gang. In 1848 wordt bijv. te Sneek een leesgezelschap opgericht,
dat lange tijd het middelpunt van het openbare katholieke leven
daar ter plaatse zal blijven. Kort daarna worden de eerste St.
Vincentiusverenigingen in Friesland gesticht 1 . Merkwaardig was de
vroegtijdige politieke concentratie der katholieke Friezen in kiesverenigingen. In 1871 werd te Sneek de eerste katholieke kiesvereniging opgericht en in 1882, het jaar van de eerste Landdag in
Leeuwarden, telde Friesland reeds 10 van dergelijke verenigingen
tegen 20 in de rest van het land. Schaepman, die op de jaarlijkse
Landdagen trouw een politieke rede hield, was trots op de Friezen,
die het pionierswerk hadden verricht bij zijn streven naar een eigen
katholieke politieke organisatie. De „Friesche Bond" zou lang het
openbare katholieke leven in Friesland beheersen.
O p 5 juni 1880 verscheen te Bolsward de eerste aflevering van
„Ons Noorden", een eigen katholiek weekblad voor de noordelijke
provincies. K a n men de vroegtijdige politieke binding der katholieken in Friesland zeker mede verklaren uit hun verzet tegen restverschijnselen van discriminatie door andersdenkenden, dit is ook
1
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het geval voor de oprichting van „Ons Noorden". In het nummer
van de Nederlandse Katholieke Stemmen van 27 april 1880 werd
als doel van dit nieuwe weekblad gesteld : „den Katholieken zooveel
mogelijk een kampioen aan te bieden tegen de menigte vuile lokale
1
bladen hier in het Noorden verspreid" . Geruime tijd is „ O n s
Noorden" het orgaan geweest van de Friese Bond en tot eind 1884
verzorgde Schaepman de politieke hoofdartikelen, die ook elders in
den lande gretig gelezen werden. In 1930 werd het weekblad om
gezet in een dagblad, dat zich tot op heden ondanks wisselende
bestaanskansen kon handhaven.
Tijdens de eerste wereldoorlog begon zich, onder invloed van
diocesane initiatieven, het maatschappelijk patroon van de confes
sionele organisaties te ontwikkelen. I n 1916 werd o.m. de Aarts
diocesane Boeren- en Tuindersbond opgericht, waarbij de katho
lieke friese boeren zich, op enkele uitzonderingen na, algemeen
aansloten 2 . Blijkens de onderwerpen, die op de politieke Landdagen
werden behandeld, stonden in deze periode ook de Katholieke
Militaire Verenigingen en de Verenigingen voor Drankbestrijding
in het middelpunt van de aandacht. In 1917 werd de regionale
bewustwording der katholieke Friezen belichaamd in de organisatie
„Roomsk Frysk Boun", uiteraard een vrucht van eigen bodem.
Vooraanstaande katholieke geestelijken stimuleerden sterk de deel
name der katholieken aan de friese cultuurbeweging, maar tot op
de dag van vandaag is de participatie van het katholieke volkdeel
hieraan nog niet van algemene aard 3 . Typerend was de titel van het
gedenkboek, dat de Friese Bond bij zijn vijftigjarig bestaan uitgaf:
„Hoe wij groeiden", als het ware een manifestatie van de wens om
voor „vol" te worden aangezien. Dat de culturele belangstelling
bleef groeien blijkt uit de oprichting van „Frisia Catholica" in 1938,
ι Ibid., 101.
Т. А. НЕТТШОА, US Katholike Boere-orgardsaesje yn Fryslân, in: Roomsk Frysk
Almanak, Leeuwarden 1933, 155.
3
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een vereniging tot „bevordering van de culturele verheffing van het
katholieke Friese volk door vermeerdering van de kennis van het
Fries verleden in de ruimste zin".
In de naoorlogse jaren valt nog het tot stand komen van „Katholiek Friesland" te vermelden, een gesprekscentrum voor het katholieke kader in deze provincie. Van eveneens recente datum is de
groeiende activiteit op het gebied van gezinszorg en maatschappelijk werk. Dit leidde in 1953 tot de „Stichting Katholiek SociaalCaritatief Centrum Friesland".
N I E U W E M E N T A L I T E I T EN N I E U W E

NEDERZETTINGEN

De consolidatie van de kerkelijke „fronten" in Friesland, die De
Jong reeds voor het jaar 1650 constateerde, werd in de dertiger
jaren van de 20e eeuw eerst doorbroken door de vestiging van katholieke nederzettingen in wat eens als verloren gebied werd beschouwd.
Hiermee ging een mentaliteitsverandering gepaard, die gekarakteriseerd kan worden als het bewuste streven om de niet-katholieke
Friezen, protestanten en buitenkerkelijken, op het niveau van
„Geloof en Openbaring" te ontmoeten.
De augustijner Pater Thomas van der Vloodt kan als de eerste
worden beschouwd, die systematisch pogingen in het werk heeft
gesteld om de geloofscontacten tussen katholieken en protestanten
in Friesland te bevorderen. Toen Z.E. Kardinaal van Rossum in
1913 een zendingsreis door Nederland maakte schreef Pater Thomas
hem o.m. het volgende: „Op een bescheiden wijze doet ons klooster
(thans het enige mannenklooster na de Reformatie in Friesland gebouwd) hetzelfde werk voor Friesland, wat de St. Petrus Canisiusvereniging voor geheel Nederland doet (Wij doen haar geen onbescheiden concurrentie aan, want wij waren reeds vóór haar bezig).
Wij geven aan niet-katholieken inlichtingen over onze H. Godsdienst, waardoor vele soms heel vreemde vooroordelen - dé barrieren voor het onderling contact - worden weggenomen"1. Tot 1928
heeft Pater Willibrord Bloem zijn werk voortgezet, maar daarna
volgde voor het klooster te Witmarsum een „winterslaap" wat
betreft de oecumenische interesse en activiteit, die practisch duurde
tot 19402.
1

D. DE CLOET O.E.S.A., Het Apostolaat Augustijnen Friesland 1901-1951, in: BijdrageFriesland, 218.
2 Ibid., 22.
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Intussen wekten de eerste uitslagen van de Volkstelling, 1930,
wegens de daardoor bekend geworden hoge cijfers voor de buitenkerkelijken, de aandacht op van de „Apologetische Vereniging Petrus
Canisius", voorloper van de latere „St. Willibrord Vereniging",
voor de noordelijke provincies. Enige artikelen in de katholieke pers
waren hieraan voorafgegaan. Op 21 februari, 1931, verscheen in
„De Tijd" een beschouwing van J. Taal over „De Ontkerstening
van Nederland" met de alarmerende koppen: „Noordbroek nog
maar voor een vijfde christelijk", „De terugval in het heidendom",
„Red de Noordelijke Provinciën". Hij spoorde de katholieken aan
iets te doen: „Nooit, nooit meer heeft in de meeste van die Groningse, Friese en Drentse dorpen na de Reformatie de stem van het
katholieke geloof geklonken!" Dit artikel sloeg in en allerlei voorstellen werden gelanceerd. Deze resulteerden uiteindelijk in een
commissie, die op 28 december 1931 te Sneek door de secretaris van
de Apologetische Vereniging „Petrus Canisius" werd geconstitueerd en waarvan Pastoor Overmeer uit Heeg de bezielende leider
werd. De uitwerking van eventuele initiatieven lag nu dus in friese
handen. Ook de niet-katholieke pers besteedde aandacht aan de
oproep van Taal. „De Standaard" achtte de evangelisatie-plannen
vanuit het standpunt der Rooms-Katholieke Kerk consequent, maar
„De Nederlander" vond de uitlatingen van Taal beledigend, al wilde men het recht van een dergelijke evangelisatie niet betwisten.
Het orgaan van de Evangelische Maatschappij was van oordeel, dat
de Roomsen eerst maar eens in de roomse landen als Frankrijk,
Italië of Zuid-Nederland orde op zaken moesten gaan stellen1.
Via een contact met Pastoor Overmeer werden de Paters Minderbroeders geïnteresseerd voor een vestiging in oostelijk Friesland, dat
mede door de sociale ellende in het verleden, vooral in de zuidelijke
helft, betrekkelijk hoge percentages buitenkerkelijken vertoonde2.
Daarmee namen de Franciscanen de ongeveer drie eeuwen tevoren
afgebroken missionaire contacten van Pater Laurentius Simon c.s.
weer op, maar nu vanuit een formeel kloosterconvent, dat te
Drachten werd gevestigd.
Het typerende van deze nieuwe nederzetting was, dat er noch ter
plaatse noch in de omtrek practiserende katholieken woonden. Zo
werd het feit van de vestiging op zich al een daad van apostolische
1

2

Vergelijk artikelen en reacties in: De Tijd, 21 Febr., 4, 13, 18, 29, 30, 31 Maart
en 3 April 1931.
M. STAVERMAN o.P.M., Buitenkerkelijkheid in Friesland, Assen 1954, passim.
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betekenis. „De deining, die dit veroorzaakte", aldus Van der Meer,
„dwong de Drachtenaren zich afte vragen, wat deze Roomse geestelijken toch eigenlijk voor mensen waren en wat zij kwamen doen.
Met een schok kwam Oost-Friesland tot de ontdekking, dat de aloude Kerk, waarmee men eigenlijk al voorgoed meende afgerekend
te hebben, nog levenskracht genoeg bezat om een nieuwe vestigingspoging te ondernemen" 1 . Luidruchtige propaganda werd niet bedreven. Men leefde zich in, deed mee aan plaatselijke initiatieven,
schreef in kranten en vlugschriften en organiseerde bijeenkomsten.
Al spoedig werd de nadruk gelegd op het persoonlijk contact in
de vorm van huisbezoek. O m dit ook elders mogelijk te maken werden er vanuit het klooster te Drachten naar het voorbeeld van de
buitenstaties der middeleeuwse abdijen zg. „úthoven" gesticht, waar
de Paters, wonende temidden van de bevolking, de Kerk zouden
representeren. Begin 1940 werd een dergelijke „úthof" opgericht in
het Bildtse dorp St. Jacobiparochie, waarvan de naam alleen reeds
aan een katholiek verleden herinnerde, maar waar toen de buitenkerkelijkheid ver was voortgeschreden. Later volgden Bergum
en Oosterwolde in oostelijk Friesland, waar de eerste contacten
werden gelegd ten gevolge van zielzorg onder aldaar gehuisveste
katholieke evacué's of in de werkkampen van de Nederlandse
Arbeidsdienst. In Bergum werd de úthovenier kostganger bij buitenkerkelijken in huis en kreeg hij toestemming van een gereformeerde
boer om in een schuurhoek zijn kapel in te richten 2 .
De mentaliteit is veranderd en de weg is vrij gemaakt voor een
open, oecumenische ontmoeting. Het lijkt wel of het enthousiasme
échter en minder stotend voor de andersdenkende geloofsbroeders
is geworden dan in de vooroorlogse jaren, toen de emancipatie-roès
gemakkelijk een uitweg zocht in spectaculaire manifestaties. Iets
van deze oude mentaliteit treffen wij aan in het „St. Bonifatiusboek"
uitgegeven als herinnering aan de eerste nationale bedevaart naar
Dokkum 3 , maar duidelijker nog komt deze geesteshouding naar voren
in de stijl, waarmee het gouden jubileum van de Friese Bond in 1932
werd gevierd. In de feestrede van de toenmalige bondsvoorzitter
1
2

3

W. VAN DER MEER O.F.M., Apostolaat Minderbroeders Friesland 1933-1951, in:
Bijdrage · Friesland, 233.
Ibid., 236-237. Bij F. RANFT, Das katholiseh-protestantische Problem, Fulda 1947,
70-84, vindt men een aantal interessante parallellen met de diaspora-zielzorg
in Friesland. Hij beschrijft daar „Die neuen Missionsstellen in der Diaspora",
welke verzorgd worden door de St. Bonifatiusvereniging.
Λ. Bonifatiusboek, Nijmegen 1927.
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klonk het onvervaard, dat wat in Spanje en Mexico gebeurde ook
in Nederland werkelijkheid zou kunnen worden, en nog in erger mate,
indien het katholieke volksdeel zijn politieke macht zou verliezen.
„Laat ons eens terugdenken aan de drie eeuwen van verdrukking
en achterstelling, die onze voorouders hebben moeten verduren,
omdat zij katholiek waren, en waarvan wij de treurige gevolgen
nu nog alle dagen ondervinden. Ook nu zou een vijandige regeering
hier met hetzelfde onrecht als in Spanje kunnen decreteren: alle
rechten worden den Katholieken ontnomen en al hun goederen
worden geconfiskeerd, omdat zij niet werken in onzen geest... Zal
de Friesche Bond echter in de toekomst blijven, wat hij nu is? J a ,
maar alléén, indien de godsdienstzin der katholieke Friezen zoo
levendig blijft als thans. Mocht die verslappen, wat God verhoede,
dan is het uit met de eenheid en dientengevolge met de kracht van
den Bond" 1 .
Van een geheel andere mentaliteit getuigde de bundel studies,
uitgegeven bij het Gouden feest der Paters Augustijnen in 1951.
Hierin prijst Rogier de verruiming der apologie, die de polemiek
te boven is gekomen, zodat „heel een gewest haar oecumenische zin
verstaat en waardeert". Naar aanleiding hiervan spoort hij de geloofsgenoten elders in den lande aan tot een nationaal gewetensonderzoek. „Een gemeenschap van dertig duizend mensen, voor wier
kinderen eerst in September 1950 de eerste katholiek school voor
M.O. werd geopend en onder wie de academisch-gevormden hoge
uitzonderingen zijn, legt bij dit jubileum een ,op eigen atelier vervaardigde' bundel van zulk een peil op tafel. ,Domine, quis sustinebit' . . . mogen misschien anderen stamelen uit de gewesten, ,waar
Rooms troef is'. Zij zullen in ieder geval hulde brengen aan zoveel
apostolische en culturele zin en zo weinig zelfgenoegzame bravoure" 2 .
NABESCHOUWING

De politieke triomf van de felle calvinistische minderheid autoriseerde in 1580 voorgoed de ondergronds bestaande strijd tegen de
katholieke dominant, welke intern reeds was aangetast door een
verzwakking van clerus en gelovig volk. Deze zwakte in eigen kring,
de felheid van de vervolging en het tekort aan missionarissen waren
1
2

Verslag in: Ons Noorden, 4 Juli 1932.
L. J. ROGIER, Bijdrage tot de Friese Kerkgeschiedenis (recensie), in: De Tijd,
13 Sept. 1951.
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factoren, die zich in sterke mate en soms wel scherper dan elders in
Friesland lieten gelden. De protestantisering was hier dan ook bijna
volkomen.
Na de omslag van katholieke dominant tot katholieke minderheid
en van protestantse minderheid tot protestantse dominant had het
aan vervolging blootgestelde katholieke volksdeel aanvankelijk het
karakter van een missionaire minderheid, die de voortgaande verliezen door werving trachtte te compenseren. Daarna waren de
posities bepaald en kwam de strijd om de macht tot een zeker evenwicht. Ook hier kwamen dan, zoals Van der Linde het uitdrukte,
beide delen in defensieve houding tegenover elkaar te liggen en
leefde men in territoriaal systeem naast elkaar. De uiterst kleine
katholieke minderheid in Friesland verdedigde zich echter vooral
door stil verborgen te blijven in de stadjes en buurtschappen van
het friese land, totdat zij in de emancipatie de gelijke kansen weer
kon gaan benutten. Eerst aan het begin van de twintigste eeuw
worden nieuwe missionaire nederzettingen gevestigd in wat eens als
volkomen verloren gebied werd beschouwd. Sociologisch bleven de
historische verhoudingen tussen katholieken en protestanten in dit
gewest nawerken tot op de huidige dag.
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Hoofdstuk V

K A T H O L I E K E M I N D E R H E I D IN F R I E S L A N D
EN M I N D E R H E I D IN GETAL

INLEIDING

In dit hoofdstuk worden enige demografische en sociaal-geografische
aspecten van de katholieke bevolking in Friesland besproken, die
nauw in betrekking staan tot de historische minderheidspositie. Het
begrip minderheid is weliswaar een sociologisch en geen statistisch
begrip, maar bepaalde quantitatief te benaderen verschijnselen
kunnen wel eens vragen oproepen, die uiteindelijk slechts in het
kader van een sociologische probleemstelling kunnen worden opgelost. De kern van het vraagstuk, dat Van Heek bestudeerde, nl.
„waarom de Nederlandse katholieken gemiddeld een kindertal
hebben, dat groter is dan dat van de overige bevolkingsgroepen in
ons land", ging terug op een feit, dat demografisch kon worden
vastgesteld, doch de resultaten van deze onderzoekingen toetste hij
aan een sociaal-historische en sociologische studie om de specifieke
katholieke mentaliteit te kunnen verklaren1.
Het historisch overzicht van het katholieke volksdeel in Friesland
leerde ons, dat de katholieke Friezen onder druk van de protestantse
dominant verschrompelden tot een minderheid in getal. Het is
moeilijk na te gaan of dit feit wijst op een fellere verdrukking en
uitbuiting ten tijde van de Republiek; ook de interne verzwakking
van het katholicisme, niet even sterk in alle delen van ons land, en
andere factoren speelden immers een rol. Dat er na het stilvallen
van de hevige godsdienststrijd rond het midden van de 17e eeuw
zó'n uiterst kleine minderheid in getal overbleef, accentueert echter
wel de sociologische minderheidspositie van de katholieke bevolking
in Friesland.
1

Vgl. VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 116-117.
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Exacte gegevens omtrent de aantabverhoudingen der kerkelijke gezindten in
Friesland zijn er vóór 1796 niet aanwezig. Nog slechts ten dele bewerkte historische bronnen zijn: de oude parochie-registen, de stemcohieren 1 en de
registers van huwelijken voor het gerecht. Enige demografische aanduidingen
vinden wij bij Andreas Tiara 2 en bij Van Slooten. De laatste merkt op, dat het
aantal Luthersen en Katholieken in de loop van de 18e eeuw groeide 3 . Bachiene
stelt rond 1750 vast, dat „omtrent de Grenzen, inzonderheid van Gelderland,
Overijsel en Friesland" hervormden en katholieken ongeveer „tegen elkander
opwegende" zijn. 4

Een betrouwbaar overzichtsbeeld kan eerst worden ontworpen op
grond van de uitslagen der volkstelling in 17965. Friesland telde
toen 15.271 katholieken ofwel 9.7 % van de totale friese bevolking.
Tot op de jongste volkstelling toe vormden de katholieken slechts
een gering deel van de bevolking. Op 31 mei 1947 bedroeg het aantal katholieken in Friesland 33.524, d.w.z. 7.3 % van de totale bevolking. Friesland behoorde daarmee tot de drie provincies in
Nederland met een percentage katholieken beneden de 10%. Voor
hetzelfde jaar bedroegen de resp. percentages in Groningen 6.0 %
en in Drenthe 7.0 %.
De minderheid in getal en de geografische verspreiding, de twee
voornaamste kenmerken van de elementaire diaspora-positie, zullen
wij nu in hun dynamisch ontwikkelingsbeeld nader trachten te
analyseren. Aansluitend hierop volgt nog een beschouwing over het
statische beeld namelijk betreffende de varianten van het diasporapatroon. Door een vergelijking met de totale bevolking van Fries1

2

Het betreft hier stemcohieren van 1640, 1698 en 1828. Dit zijn registers van
alle stemgerechtigde boerenplaatsen van geheel Friesland met opgave van de
eigenaars in de genoemde jaren en bovendien van de pachters. Deze laatsten
voornamelijk in dejaren 1698 en 1728. „Het aanleggen van deze stemcohieren
was een uitvloeisel van de Friese Statenresolutie van 4 Maart, 1640, waarbij
een stemregister werd ingesteld en de katholieken en sommige anderen van
het stemrecht werden uitgesloten" (AUKES, Katholieke Friese Geslachten, 14).
ANDREAS TIARA, Armotationes, Leeuwarden 1894, 76 en 123. Over de dorpen
Ypecolsga en Indijk, onder de parochie Woudsend, schrijft hij o.m. dat aldaar
bijna alle boeren katholiek waren. Verder noemt hij zes plaatsen in de grietenij
Rauwerderhem nl. Rauwerd, Irnsum, Poppingawier, Terzool, Sibrandaburen
en Deersum, waarvan hij getuigt, dat ze boven andere friese dorpen en gehuchten „abundant catholicis".

3

V A N SLOOTEN, t.a.p.,

4

W. A. BACHIENE, Kerkelijke Geographie der Vereenigde Nederlanden, 1, Amsterdam
1768, 7.
A. GUPERUS, Staat der volkstelling of lijst van inwoners in Vriesland, Leeuwarden
1798. Totalen gecorrigeerd op buurtcijfers (Friesland excl. de eilanden).

3
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XII.

land en de katholieke bevolking in Nederland als geheel zullen bij'
deze analyse afwijkingen aan het licht komen, die naar het ons voorkomt alleen door de sociologische minderheidspositie van het
katholieke volksdeel in Friesland geheel verklaard kunnen worden
ofwel belangrijke aanwijzingen geven voor een concreter inzicht in
de consequenties van de sociologische minderheidspositie. Onze gedachtengang is dan als volgt:
1. I n hoeverre wordt de ontwikkeling van de katholieken in Friesland gekenmerkt door een bijzondere vertraging, afwijkend van
de groei van de friese bevolking als geheel en van de nederlandse
katholieken? Is deze bevolkingsvertraging permanent of tijdelijk
van aard?
2. Wanneer de permanente vertraging in de bevolkingsontwikkeling van de katholieken in Friesland een feit is, kan dit verschijnsel dan volledig verklaard worden door de factoren, die evenzeer
voor de katholieke bevolking in Nederland en de totale bevolking
in Friesland gelden?
3. Zo dit niet het geval is, welke aanvullende sociologische verklaring lijkt dan waarschijnlijk?
4. In hoeverre wordt de geografische verspreiding van de friese
katholieken gekenmerkt door een concentratie in de dorpen en
steden, waar een katholieke kerk is gevestigd? Heeft dit verschijnsel een permanent karakter?
5. Wanneer dit feit zich inderdaad voordoet, kunnen de factoren,
die de verspreiding van de friese bevolking als geheel beïnvloeden
hier dan ter verklaring volstaan?
6. Zo niet, in hoeverre speelt hier de godsdienstfactor dan een rol
en is er mogelijk nog een sociologische verklaring aan te voeren?
7. Hoe openbaart zich de diaspora-positie van de katholieke Friezen
in concreto in de feitelijke leefgemeenschappen? Welke gevolgen
heeft dit voor de „ervaring" van de sociologische minderheidspositie?
VERTRAAGDE ONTWIKKELING VAN
DE K A T H O L I E K E B E V O L K I N G IN F R I E S L A N D

De katholieke bevolking in Friesland is gedurende de periode
1849-1947 in ontwikkeling sterk bij de katholieke bevolking van
Nederland achtergebleven. Het toename-percentage voor de friese
139

katholieken bedroeg slechts 54% tegen 218 % voor de nederlandse
katholieken.
Zoals uit tabel 1 blijkt is de stagnatie in de groei van de groep
friese katholieken allereerst te beschouwen als een participatie aan
het algemene vertragingsproces in de ontwikkeling van de totale
friese bevolking.
TABEL 1. De absolute ontwikkeling van de katholieke en totale bevolking van Friesland en
Nederland in indexcijfers volgens de volkstellingen van 1849 tot 1947.1
Friesland
Jaar

1849
1859
1869
1879
1889
1899
1909
1920
1930
1947

katholiek
abs.

index

21.721
23.092
24.044
26.161
25.848
24.831
25.273
26.892
27.906
33.4752

100
106
lil
120
119
114
116
123
128
154

Nederland
totaal

abs.

index

247.360 100
274.305 111
292.354 118
329.877 133
335.558 136
340.262 138
359.552 145
382.876 155
399.659 162
455.1882 184

katholiek
abs.

index

1166.256
1229.092
1307.765
1439.137
1596.482
1790.161
2053.021
2444.583
2890.022
3703.526

100
105
112
123
137
154
176
210
248
318

totaal
abs.

index

3056.879 100
3309.128 108
3579.529 117
4012.693 131
4511.415 148
5104.137 167
5858.175 192
6865.314 225
7935.565 260
9625.499 315

Tot 1879 houdt de ontwikkeling van de totalefriesebevolking gelijke tred met die van Nederland. Er valt in deze periode zelfs een
enisgzins sterkere toename in Friesland waar te nemen. Ná 1879
gaat de ontwikkeling van Friesland in veel langzamer tempo verder,
maar Nederland blijft zich snel ontwikkelen. In 1947 was de toename t.o.v. 1849 voor Nederland 215%, voor Friesland slechts 84%.
Sterker nog dan de vertraging in de bevolkingsontwikkeling van
Friesland als geheel stagneert de groei van het katholieke volksdeel
in deze provincie. Tegenover de toename van 84 % voor de totale
friese bevolking staat in dezelfde periode een toename van slechts
54 % voor de friese katholieken. Dit achterblijven van de katholie1

Deze volkstellingen werden gehouden op 31 december van elk jaar, behalve
in 1849 (19 november), 1869 (1 december) en 1947 (31 mei).
2
Excl. Vlieland en Terschelling (in 1942 geannexeerd).

140

ken in Friesland vinden wij niet terug bij de nederlandse katholieken.
Voor de katholieke en de totale bevolking van Nederland bedragen
de toename percentages resp. 218% en 215%.
De ontwikkeling van de katholieke bevolking in Friesland is dus
gekenmerkt door een bijzondere Oertraging, welke zowel van het totale
ontwikkelingsbeeld in Friesland afwijkt als van het groei-proces der
nederlandse katholieken.
TABEL 2. De katholieke bevolking van Friesland en Nederland in absolute aantallen en in
% van de totale bevolking van elk der gebieden volgens de volkstellingen van 1849 tot 1947Λ
Nederland

Friesland
abs.

%

abs.

%

Concentratiegetal van de
katholieken in Friesland
t.o.v. Nederland

21.721
23.092
24.044
26.161
25.848
24.831
25.273
26.892
27.906
33.475 2

8.8
8.4
8.2
7.9
7.7
7.3
7.0
7.0
7.0
7.3

1166.256
1229.092
1307.765
1439.137
1596.482
1790.161
2053.021
2444.583
2890.022
3703.526

38.2
37.1
36.5
35.7
35.4
35.1
35.0
35.7
36.4
38.5

23.0
22.7
22.5
22.1
21.7
20.8
20.0
19.6
19.2
19.0

Jaar

1849
1859
1869
1879
1889
1899
1909
1920
1930
1947

Dit verschijnsel kan in de genoemde periode van tijdelijke of
permanente aard geweest zijn. (Zie tabel 2.)
Zowel bij de bevolkingsontwikkeling van de nederlandse katho
lieken als van de friese katholieken is in de vorige eeuw een stagnatie
opgetreden. Het aandeel van de katholieken in Nederland daalde
van 38.2 % in 1849 tot 35.0 % in 1909. Over dezelfde periode zien
wij in Friesland een parallel-verschijnsel: het aandeel van de katho
lieken daalt er van 8.8 % tot 7.0 %, een daling, die blijkens het
bovengenoemd percentage katholieken in 1796 reeds eerder is in
gezet. Na 1909 stijgt het aandeel der katholieken in Nederland weer
tot 38.5 % in 1947, waardoor in veertig jaar wordt ingehaald wat in
zestig jaar werd verloren. Ook het aandeel van de katholieken in
Friesland neemt na 1909 niet verder af en in de periode 1930-1947
1
2

Vgl. noot ι van tabel 1.
Vgl. noot 2 van tabel 1.
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treedt er weer een lichte stijging op namelijk van 7.0 % tot 7.3 %.
Wij kunnen dus in de relatieve ontwikkeling van de katholieken
in Friesland en in Nederland een gelijke trend constateren. Na een
geleidelijk steeds verder achterblijven bij de totale bevolking in de
periode 1849-1909 valt er in de jongste periode een omgekeerde
beweging waar te nemen. Maar bij een nadere beschouwing blijkt,,
dat de vertraging in Friesland steeds groter is geweest en vervolgens,
dat bij het weer toenemen van de percentages die van Friesland niet
zo snel stegen als die van Nederland. Dit blijkt duidelijk uit de
concentratiegetallen van de katholieken in Friesland. Bij elke volkstelling vanaf 1849 tot en met 1947 is de concentratie van de friese
katholieken ten opzichte van Nederland kleiner geworden. Zij daalde
permanent van 23.0 in 1849 tot 19.0 in 1947.
De bijzondere vertraging, die de groei van het katholieke volksdeel
in Friesland kenmerkt, heeft dus in de door ons beschouwde periode
een permanent karakter.
V E R K L A R I N G V A N DE D I F F E R E N T I Ë L E
BEVOLKINGSONTWIKKELING VAN
DE K A T H O L I E K E N IN F R I E S L A N D EN V A N
DE K A T H O L I E K E N IN N E D E R L A N D

In Nederland

In het algemeen worden ter verklaring van de vertraagde ontwikkeling der nederlandse katholieken tussen 1849 en 1910 de migratie
en de geloofsverandering buiten beschouwing gelaten en wordt de
daling van het katholieke aandeel in de totale bevolking bij wijze
van hypothese toegeschreven aan een relatief geringer geboorteoverschot der katholieken. Al werden de geboorten en de sterfgevallen vroeger niet naar kerkelijke gezindte geregistreerd, toch
lijkt het waarschijnlijk, dat de beide factoren, die het geboorteoverschot bepalen, geboorte én sterfte, bij de katholieken, met name in
de zuidelijke provincies aanzienlijk lager moeten hebben gelegen.
Dit was vooral in de periode tot ongeveer 1880 het geval.
Ter verklaring van de lagere sterfte wordt aangevoerd, dat de
katholieken in de meest ongezonde streken van het land, in de
hollandse steden en in de laag gelegen gebieden in het Westen en
het Noorden, minder sterk vertegenwoordigd waren dan in de gezondere streken. In het Westen lag de sterfte ver boven de 32 per
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1000 zielen, terwijl op de hoge gronden in het Oosten en het Zuiden
des lands, waar de katholieken juist sterk vertegenwoordigd waren,
de sterfte beneden de 22 per 1000 zielen lag 1 . Naast deze relatief
lagere sterfte lag ook het geboorteniveau vooral in de zuidelijke
provincies onder het nederlands gemiddelde, hetgeen samenhing
met de sociaal-economische structuur van de betrokken gebieden.
De ongunstige agrarische positie had immers tot gevolg, dat er
minder en later gehuwd werd. Dit minder en later huwen heeft de
geboortecijfers van de zuidelijke provincies en dus van een groot
deel der katholieke bevolking in Nederland voortdurend gedrukt.
De lagere sterfte kon deze lagere geboorte niet voldoende compenseren, zodat het katholiek geboorteoverschot beneden het rijksgemiddelde bleef.
Omstreeks 1880 gaan nieuwe factoren de bevolkingsontwikkeling
beïnvloeden. De moderne medisch-hygiënische verbeteringen drongen in het Zuiden van het land veel minder spoedig door dan in de
rest van Nederland. Dit had tot gevolg, dat na 1880 de sterftecijfers
in dit gebied relatief hoger kwamen te liggen. Dit kwam vooral in
de zuigelingensterfte duidelijk tot uitdrukking. Een andere omstandigheid was, dat de praktijk van de geboortebeperking in de
kringen van niet-katholieken steeds meer veld won, waardoor ook
de geboortecijfers van de katholieken hoger kwamen te liggen. In
tegenstelling tot de periode vóór 1880, waarin geboorte- en sterftecijfers der katholieken relatief lager waren, constateren wij dus ná
1880 in beide gevallen hogere cijfers.
De situatie verandert weer rond de eeuwwisseling. De medischhygiënische verbeteringen, nu ook verder doordringend in de zuidelijke provincies, verzwakken de werkingsintensiteit van de factor
sterfte. Tot 1910 blijven de voor de katholieken ongunstige factoren
nog enigszins sterker, daarna winnen het de positieve factoren.
In de laatste phase van de ontwikkeling is het geboorteoverschot
van de nederlandse katholieken op deze wijze hoger komen te liggen.
Het gevolg hiervan is geweest, dat het aandeel der katholieken in de
totale bevolking na een langdurige daling weer begon te stijgen.
De laatste twee decennia voltrok deze stijging zich in een sneller
tempo, daar de sterfte haar aan het einde van de vorige eeuw verkregen achterstand practisch geheel kon inhalen. In de jongste
periode gaat de factor afval echter een rol spelen
1

De hier vermelde gegevens steunen grotendeels op: G. H. L. ZEEGERS, Groei
der katholùke bevolking 1830-1947, in: De Tijd, 13 Mei 1953.
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In Friesland

Bij de verklaring van de veel sterkere bevolkingsvertraging van de
katholieken in Friesland mogen de migratie-factoren en de kerkelijke factoren bekering en afval niet buiten beschouwing blijven.
Als deelgebied is Friesland immers onderhevig aan interregionale
migratiebewegingen en een diaspora-situatie biedt structureel door
de veel frequentere contacten met de andersdenkende meerderheid
meer aanleiding tot geloofsverandering1. De geboorte- en de vestiTABEL 3. Het tienjaarlijkse geboorteoverschot van 1880-1951 van de katholieke
en totale bevolking van Friesland in 0 / M 2 ·

katholieke bevolking

totale bevolking

1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-19203
1921-1930
1931-1940

19.3
17.2
14.9
14.2
16.7
15.6

12.4
12.5
12.8
12.7
12.1
10.9

1946-1951 4

25.0

15.4

Periode

gingsoverschotten van de katholieke bevolking in Friesland, vergeleken met de totale bevolking in deze provincie, hebben wij slechts
kunnen berekenen voor de periode ná 1880. (Zie tabel 3.)
In de gehele periode ligt het geboorteoverschot van de katholieken
hoger dan dat van de totale bevolking. De afwijkingen variëren van
6.9 0/00 in 1880-1889 tot 1.5 % 0 in 1910-1920, waarna weer een
ι Zoals bij' de bespreking van het godsdienstig élan nog blijken zal, mag de
factor afval in de steden niet verwaarloosd worden.
2
De geboorte- en sterftecijfers der katholieken zijn samengesteld op grond van
de parochieregistratie. De geboorten vallen hier samen met de gedoopten,
excl. de bekeerlingen. De overeenkomstige cijfers van de totale bevolking zijn
ontleend aan de gemeentelijke opgaven. De tienjaarlijkse gemiddelde bevolkingscijfers zijn berekend aan de hand van de opgaven van de volkstellingen.
Voor de jaren 1940, 1946 en 1951 werden voor de katholieken de parochiële
opgaven benut en voor de totale bevolking de gemeentelijke opgaven. Om
gemeenten en parochies zoveel mogelijk te doen samenvallen zijn de beide
Stellingwerven en de daarin gelegen parochies buiten beschouwing gelaten.
3
11-jarige periode.
4
6-jarige periode.
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stijging volgt tot een afwijking van 9.6 0/o0 in 1946-1951. Op het
relatief hoog geboorteoverschot der friese katholieken in vergelijking
met de katholieken van Nederland komen wij in een volgend hoofdstuk terug, wanneer dit feit als een indicatie voor een bijzonder sterk
godsdienstig élan van de friese katholieken wordt aangeduid.
Omdat de statistische betrouwbaarheid vari de kerkelijke registratie, welke bij bovenstaande gegevens benut is, niet geheel is gelijk te
stellen met die van de volkstellingen, kunnen wij slechts tot een
waarschijnlijke vaststelling komen. De vertraging in de ontwikkeling
TABEL 4. Het tienjaarlijkse vestigingsoverschot van de katholieke en totale bevolking van
Friesland van 1880 tot 1951 in '/oe·1
Periode

katholieke bevolking

totale bevolking

1880-1889
1890-1899
1900-1909
1909-19202
1921-1930
1931-1940

-21.0
-20.5
-13.8
- 9.9
-14.0
-10.9

-10.1
-10.3
- 6.3
- 5.8
- 7.8
- 4.2

1946-19513

-13.1

- 9.9

van de katholieke bevolking in Friesland ná 1880 kan waarschijnlijk
niet, zoals voor Nederland, aan de gecombineerde werking van de
factoren geboorte en sterfte worden toegeschreven. Of deze verklaring wel opgaat aangaande de periode vóór 1880 kan uit het
beschikbare materiaal niet worden afgeleid. Omstreeks 1880 begint
de geboortebeperking ingang te vinden en juist zij zou verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de differentiële geboorteover1

2
3

Het vestigingsoverschot is voor de totale bevolking berekend door combinatie
van volkstellingsgegevens en gemeentelijke opgaven voor geboorte en sterfte,
voor de katholieke bevolking door combinatie van volkstellingsgegevens en
gegevens van de parochieregistratie betreffende geboorte, sterfte, bekering en
afval. Na 1930 zijn voor de totale bevolking alleen gemeentelijke en voor de
katholieke bevolking alleen parochiële opgaven benut. Voor zover mogelijk
werden de gegevens van bekering en afval verwerkt.
Ook hier zijn de beide Stellingwerven en de daarin gelegen parochies buiten
beschouwing gebleven.
11-jarige periode.
6-jarige periode.
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schotten. Zoals wij in een ander verband zullen aantonen zou het
geboorteoverschot van de friese katholieken in vergelijking met de
totale friese bevolking nog pregnanter naar voren zijn gekomen,
wanneer de werkingsintensiteit van de factor minder en later huwen
voor de katholieke bevolking niet bijzonder sterk was geweest1. (Zie
tabel 4.)
Het vertrekoverschot der friese katholieken ligt steeds ongeveer
tweemaal zo hoog als dat van de totale friese bevolking. Deze belangrijke vaststelling wordt slechts enigszins gerelativeerd door de
betrekkelijk onzekere factor afval. Het was te verwachten, dat de
katholieke friese bevolking zou participeren aan de sterke expulsiebewegingen van de friese bevolking ab geheel. Er is immers geen
reden om aan te nemen, dat de algemene factoren, die hiervoor ter
verklaring worden aangevoerd2 niet of in mindere mate voor de
friese katholieken zouden gelden. Opvallend is echter de relatief veel
sterkere expulsie van het katholieke volksdeel in Friesland.
Wij hebben nagegaan of Friesland ook vóór 1880 een expulsiekarakter vertoonde.
Het vestigingsoverschot bleek wisselend positief en negatief te zijn. Volgens de
provinciale verslagen bedroeg het vestigingsoverschot tussen 1831 en 1840
+ 470, tussen 1842 en 184θ — 857 (jaarlijks — 122) en tussen 1851 en 1860
+ 1358 (jaarlijks + 136). Wij beschikten niet over voldoende gegevens om de
oorzaken van deze ontwikkeling na te gaan Men kan echter ah hypothese
stellen, dat de katholieke Friezen vóór 1880 méér aan het vertrek, dan aan de
vestiging geparticipeerd hebben. In dit verband vraagt ook de katholieke
westfaalse import tijdens de vorige eeuw een nader onderzoek.

Behalve de demografische factoren moeten wij tenslotte ook de
kerkelijke factoren, bekering en afval, bij de verklaring van de
bijzondere bevolkingsvertraging van de friese katholieken betrekken. De werkingsintensiteit van deze factoren is zeer moeilijk te
achterhalen bij gebrek aan voldoende betrouwbare gegevens.
1
2

In het volgende hoofdstuk wordt de factor minder en later huwen aan een
nader onderzoek onderworpen.
Als algemene redenen worden genoemd: de overwegend agrarische structuur
van Friesland, het tekort aan industriële aanzetten, de geringe stedelijkheid,
de excentrische ligging enz. Men vergelijke o.a. : L. H. Bouma, De Fries om
tdens, Assen 1949; J . D. WILDEBOER, Friesland verliest zijn kinderen. Assen 1954;
A. VONDELING, £a< oer it tal biwermers, de migraesje en de de bifolkingstichtens yn
Fiyslân, Drachten 1942; Binnen· en Buitenlandse Migratie van Friesland in 1948,
uitgave van het sociaal en economisch werkverband van de Friese academie,
Leeuwarden 1951; SmaUingerland in Overgang, I, rapport 99 van het K.S.K.I.,
Den Haag 1953; 10 jaar Friese welvaart, uitgave van hetE.T.I.F., Leeuwarden 1955.
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Reeds vóór de opkomst van de massale buitenkerkelijkheid in
Friesland omstreeks 1879 en later, daalde het aandeel der katholieken in de totale bevolking, zowel in Friesland als in Nederland,
regelmatig. Stellen wij een afval-surplus verantwoordelijk voor de
vertraagde ontwikkeling der katholieke bevolking dan moet er vóór
1879 een belangrijke overgang zijn geweest naar andere kerkgenootschappen en hiervoor bestaat geen enkele aanwijzing. Na 1879
gaat het aandeel der katholieken wel verder achteruit, maar omstreeks 1900 treedt er een keerpunt in de ontwikkeling op. Dus juist
in de periode van de ontkerkelijking vertoont het aandeel geen
snellere daling. Met andere woorden óf de afval heeft bij de katholieke groep weinig invloed gehad óf zij is door andere tegengesteld
werkende factoren tenietgedaan. Wij denken hierbij aan de ontwikkeling van het geboorteniveau. De factor afval schakelen wij
hiermee niet uit, doch het is zeer waarschijnlijk, dat zij geen richtinggevende invloed heeft uitgeoefend.
Betrekken wij deze meer algemene beschouwing op de situatie van
de katholieken in Friesland dan geven de parochie-registers een
indicatie voor een geringe geloofsafval. In de periode 1880-1920
worden in totaal 33 gevallen opgegeven van geloofsafval, waarvan
22 in de steden. Men kan de juistheid van deze gegevens in twijfel
trekken, maar wanneer de geloofsafval in Friesland werkelijk ernstige
vormen had aangenomen dan zou dit hierin zeker duidelijker tot
uitdrukking zijn gekomen. De mogelijkheid bestaat, dat deze gevallen slechts op geloofsverandering betrekking hebben in de zin van
een overgang naar een protestants kerkgenootschap, terwijl de overgang naar de groep buitenkerkelijken in de parochieregistratie
onder de categorie non-paschanten verborgen blijft. Laatstgenoemde
groep wordt dan eerst afgevoerd na overlijden of verhuizing.
Ook de afval via het gemengde huwelijk is in Friesland van weinig invloed
geweest. Het gemengde huwelijk kan als een verminderende factor gaan fungeren, wanneer óf de katholieke huwelijkspartners naar verhouding méér
afvallen dan de niet-katholieke huwelijkspartners zich bekeren óf van de kinderen
uit de gemengde huwelijken minder dan 50% katholiek wordt. De studies van
Krose en Van Leeuwen, binnenkort door het K.S.K.I. gepubliceerd, tonen aan,
dat in gebieden met een statistische minderheid katholieken de kinderen uit
gemengde huwelijken in het algemeen voor minder dan de helft katholiek
gedoopt worden. In Friesland zal dus ook het gemengde huwelijk permanent
als een verminderende factor gewerkt hebben, omdat hier wegens een permanente minderheid in getal de andersdenkende meerderheid assimilerende invloed
heeft uitgeoefend. Zo werden in Friesland tussen 1906 en 1910 van 380 kinderen
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uit gemengde huwelijken 132 d.w.z. 34.7% katholiek gedoopt ofwel een vermindering van ongeveer 12 kinderen per jaar. Hetzelfde percentage bedroeg
landelijk 45.1%. Wegens het relatief gering aantal gemengde huwelijken in
Friesland bleef de invloed van de afval via het gemengde huwelijk gering.

SamenOatting
De vergelijking met de bevolkingsontwikkeling van de nederlandse
katholieken en van de totale friese bevolking heeft de bijzondere en
permanente vertraging in de bevolkingsgroei der katholieke Friezen
niet volledig verklaard.
Er is weliswaar een gelijke trend waar te nemen in de ontwikkeling
van het aandeel der katholieken in Friesland en in Nederland, hetgeen wijst op de werking van dezelfde factoren. Men denke in dit
verband aan de factor minder en later huwen. De friese katholieken
blijven echter in hun groei steeds achter bij de nederlandse katholieken. Voor de periode 1880-1910 was dit des te merkwaardiger,
omdat de getalsontwikkeling van de nederlandse katholieken toen
nog vertraagd werd door een relatief lager geboorteoverschot, een
verschijnsel, dat zich blijkens onze gegevens bij de friese katholieken
niet voordeed. In deze periode moet het sterke achterblijven van de
katholieke bevolking in Friesland, de geringe invloed van bekering
en afval daargelaten, wel worden toegeschreven aan een relatief
hoog vertrekoverschot.
Vóór 1880 en ná 1910 is de bepalende factor moeilijker aan te
geven, omdat over de voorliggende periode geen voldoende gegevens bekend zijn, terwijl na 1910 in Nederland het lagere geboorteoverschot der katholieken niet meer vertragend werkt en er
in dit opzicht tussen de katholieken van Friesland en Nederland
geen pregnante verschillen meer naar voren komen. Wij houden
echter voor zeer waarschijnlijk, dat zowel vóór 1880 als ná 1910 de
bijzondere bevolkingsvertraging der katholieke Friezen aan een
relatief hoog vertrekoverschot moet worden toegeschreven.
De specifiek friese factoren, men denke aan de overwegend agrarische structuur en de geringe stedelijkheid met een tekort aan
industriële aanzetten, aan de excentrische ligging en de aantrekkingskracht van de randstad Holland, factoren, die het sterke expulsiekarakter van Friesland in het algemeen verklaren, geven geen
volledige oplossing van de vraag, waarom de katholieke Friezen in
veel sterkere mate de provincie verlaten.
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A A N V U L L E N D E SOCIOLOGISCHE V E R K L A R I N G
VAN HET R E L A T I E F HOGE V E R T R E K O V E R S C H O T VAN
DE K A T H O L I E K E B E V O L K I N G IN F R I E S L A N D

Bij wijze van hypothese menen wij, dat het relatief sterkere vertrekoverschot van de katholieke Friezen pas volledig verklaard kan
worden in het kader van een sociologische probleemstelling. Zekerheid hieromtrent zou alleen verkregen kunnen worden door een
kwalitatief gericht onderzoek van de migratie-motieven. Het is
evenwel de vraag of de vertrekkende of vertrokken personen zich
wel voldoende rekenschap zouden kunnen geven van de achtergronden, die hun motieven hebben bepaald1. Bovendien zou eveneens een onderzoek onder niet-katholieken noodzakelijk zijn ter
vergelijking.
Enig inzicht in de differentiatie van de migratie-motieven krijgen
wij door een steekproef, welke in de parochie Woudsend werd genomen.
Deze steekproef had betrekking op 98 katholieken, reeds vertrokken uit de
parochie Woudsend, thans buiten Friesland woonachtig. De aard van de migratie-motieven werd door een ondervraging van de gezinshoofden vastgesteld.
Op dit totaal waren 48 personen uit economische motieven vertrokken, zonder
verdere aanduiding. Wegens het aanvaarden van de religieuze staat 17 en wegens
huwelijk of verloving 14. Van de overige motiveringen hadden er 9 betrekking
op een tweede huwelijk van de ouders, 9 op het vertrek van ouders of familieleden en 1 op medische verzorging elders. Men bedenke, dat deze motieven
werden kenbaar gemaakt door de broers of zusters van de betrokkenen.

Bij de redenen van vertrek zullen economische motieven in het
algemeen overheersen: men zoekt buiten Friesland een werkkring
of een levenspositie. De elementaire kenmerken van de diasporasituatie, betrekkelijk kleine en geografisch gezien sterk verspreide
groepsverbanden, zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben gehad,
dat er minder soepel gereageerd kon worden op de gedifferentieerde
vraag van de arbeidsmarkt. Een duidelijke anomalie in de beroepsstructuur van de katholieken valt er niet aan te wijzen. Evenmin
kunnen er opvallende afwijkingen in kwaliteit worden vastgesteld,
welke verklaarbaar zouden maken, dat een katholiek in Friesland niet
spoedig slaagt bij het zoeken naar een levenspositie. Wel is er in
1

Van Heek wijst om deze reden o.m. een enquête van de hand onder de nederlandse katholieken betreffende het gewenste kindertal. Vgl.: VAN HEEK, Het
geboorte-niveau, 10-11.
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sommige plattelandsstreken waarschijnlijk nog een relatieve achterstand in de deelname aan voortgezet onderwijs. Van groter invloed
zal geweest zijn, dat financieelkrachtige ouders bij gebrek aan vormen van katholiek voortgezet onderwijs in eigen omgeving in sterkere
mate dan de andersdenkenden hun kinderen buiten Friesland
lieten studeren op internaten, waarmee onwillekeurig een mentale
voorbereiding op een latere provincievlucht gepaard kon gaan.
Gold het een opleiding tot het priesterschap of de religieuze staat
dan was het vertrek uit de provincie meestal op voorhand reeds
definitief1. Tenslotte is het eveneens mogelijk, dat er bij de vertrekkende katholieken relatief meer huwelijksmotieven in het spel
zijn wegens de beperktheid van de huwelijksmarkt in eigen provincie2.
Het lijkt ons echter, dat een relatief sterkere werkingsintensiteit
van de economische motieven om Friesland te verlaten voor de
katholieke groep in verband gebracht kan worden met sociologische
minderheidspositie van dit volksdeel, welke nog geaccentueerd is
door de minderheid in getal. De toepassing van de theorie van
Lewin over tijdsperspectief en groepskarakter, door Van Heek
vooral geïntroduceerd, kan hier verhelderend werken.
Van Heek analyseerde het tegenwoordige groepskarakter van de
nederlandse katholieken, dat naar zijn mening gekenmerkt was door
een hoog ambitieniveau („level of aspiration") bij een betrekkelijk
gunstig tijdsperspectief. De quantitatieve meerderheid zag hij daarbij als een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk ambitieniveau. Uitspraken daarover van katholieke en vooral van protestantse zijde accentueerden de overtuiging, dat de verwezenlijking
van dit einddoel in de toekomst mogelijk zou zijn. Geleidelijke
vooruitgang werd waarschijnlijk geacht in de toekomst en openbaarde zich feitelijk reeds in het verleden, zodat alle factoren werkzaam waren, die vereist zijn om groepsmoreel en groepsprestaties
gunstig te beïnvloeden3.
1

Het relatief hoog aantal priester- en kloosterroepingen wordt later als een
specifieke uiting van het godsdienstig élan der katholieke Friezen besproken.
Slechts een zeer klein percentage van de in Friesland geboortige priesters is
ook in Friesland werkzaam.
2 Omdat de katholieke Fries slechts in zeer geringe mate geneigd is tot connubium
met andersdenkenden is de huwelijksmarkt binnen de kleine en verspreid
wonende groep katholieken uiteraard zeer beperkt. In het volgende hoofdstuk
komen wij hierop uitvoerig terug.
3
VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 148-149.
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Passen wij deze hypothese nu toe op de groep nederlandse katholieken in Friesland woonachtig dan treedt er een merkwaardig
contrast met het landelijke beeld op. Voor de friese katholieken
maakt een quantitatieve meerderheid als een gemakkelijk te realiseren einddoel geen deel uit van hun ambitieniveau. Uitspraken
hieromtrent vindt men niet aan kathoheke zijde en slechts zelden
aan protestantse zijde en dan nog als een reflex van de landelijke
verhoudingen 1 . Een katholieke Fries is realistisch genoeg om niet te
streven naar een „verroomsing" van zijn gewest en daardoor sauveert hij juist zijn groepsmoreel, dat hij afstemt op meer bescheiden
doeleinden. De ervaringen in het verleden bepalen in dit opzicht
zijn toekomstverwachtingen. De katholieken vormden immers in
het verleden steeds een minderheid in getal, sinds 1796 een bijna
permanent afbrokkelend aandeel met een voortdurende achterstand
ten opzichte van de bevolkingsontwikkeling van het katholieke
volksdeel in Nederland. Geen successen hieromtrent in het verleden,
geen successen ook in een toekomstig perspectief, doch ondanks het
feit, dat een quantitatieve meerderheid geen deel uitmaakt van het
ambitieniveau der katholieke Friezen en de vruchten van de katholieke emancipatie door de minderheid in getal weinig tastbaar zijn,
leeft er tóch, zoals wij later uitvoerig zullen aantonen, een sterk
godsdienstig élan. Er is zo wel een duidelijk onderscheid komen vast
te staan tussen tijdsperspectief en groepskarakter van de nederlandse
katholieken en de friese katholieken en het is niet onwaarschijnlijk,
dat de algemene hypothese door Van Heek aangenomen voor gehéél de groep nederlandse katholieken noodzakelijk om een regionale nuancering vraagt.
Er is in dit opzicht echter ook een onderscheid mogelijk tussen de
totale friese bevolking en de groep katholieken, die daar deel van
uitmaakt. De algemene provincievlucht sinds 1880, waardoor zelfs
hele dorpen dreigen uit te sterven werkt deprimerend: „Friesland
verliest zijn kinderen" en een vergelijking met de permanente ontvolking van Ierland dringt zich op 2 . Het tijdsperspectief van de
Fries, dus het geheel van opvattingen over verleden, heden en toekomst, is niet gunstig. Het verleden laat een voortdurende uittocht
1

2

Wij hopen later aan te tonen, dat de actualisering van de latente spanningen
tussen katholieken en protestanten in Friesland voornamelijk onder invloed
stond van nationale verhoudingten.
Vgl.: WILDEBOER, a.w. en J O H N A. O ' B R I E N (ed.), The vanishing Irish, the

enigma of the modem world, Londen 1955.
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zien van gelukzoekers elders, buíten het friese land, en deze vroegere
ervaringen zijn van betekenis voor de wijze, waarop de gestelde
doeleinden worden nagestreefd1. Menig jonge Fries heeft geen aspiraties om in eigen gewest een levenspositie te vinden. In het verleden
lagen er tegenslagen in Friesland zelf en successen, zelfs grote
successen - men denke aan de vele friese voormannen elders - buiten
Friesland. Tegen deze achtergrond plaatse men de sterke werkingsintensiteit van de economische motieven om Friesland te verlaten.
Waarom werken deze economische motieven voor de katholieke
Friezen nóg sterker? Het komt ons voor, dat hier een nexus ligt
met de historische minderheidspositie. In het verleden heeft het
kleine getal katholieken in Friesland verdrukking, uitbuiting en
achterstelling moeten verduren. Lange tijd werden zij slechts geduld
en een werkelijke of vermeende groei in getal of invloed wordt nog
vaak met argwaan bezien. Bij gevolg kregen de friese katholieken
de later steeds minder rationeel gefundeerde overtuiging, dat er
voor hen juist als katholieken in eigen gewest nog minder kansen voor
het grijpen lagen. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze overtuiging
de reeds algemeen geconstateerde provincievlucht in katholieke
kring nog bevorderde. Men is van mening, dat er nog een schaduw
van de historische achterstelling over de mislukte sollicitatiepogingen ligt. In sommige sectoren beantwoordt deze mening meer aan
de werkelijkheid dan in andere, doch de gevolgen zijn even reëel2.
Reële vormen van achterstelling worden soms - zij het zelden en
moeilijk bewijsbaar - aangetroffen in de agrarische sector en bij de
overheidsdiensten. Waarom zouden de katholieken in eigen provincie bij het verkrijgen van een levenspositie veel moeilijkheden voor
hun rekening nemen en hun ambitieniveau hoog situeren, wanneer
zij elders in Nederland de volle kansen op succes kregen aangeboden?
1

Vgl.: F. VAN HEEK, Tijdsperspectief en groepskarakter, in: De Wereld der Mensen,
Groningen 1955, 289. In deze studie bespreekt Van Heek enige begrippen van
KURT LEWIN, uitgewerkt in: Resolving Social Conflicts, Selected Papers on Group
Dynamics, New York 1948, en in: Field Theory in Social Science, Selected Theoretical
Papers, New York 1951.
2 Vgl.: R. K. MERTON, Social theory and social structure, Glencoe 1951, 179 w . Hij
citeert in dit verband het bekende woord van F. J. Thomas: „If men define
situations as real, they are real in their consequences". Wanneer onder de
friese katholieken meer dan bij de totale bevolking de overtuiging eenmaal
leeft, dat men in Friesland moeilijk aan de slag komt, dan heeft een dergelijke
overtuiging ook zonder realiteitswaarde in bepaalde sectoren van het beroepsleven toch soms algemene consequenties.
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Wanneer de Friezen in het algemeen hun huidige situatie niet als
gunstig interpreteren, dan hebben de katholieke Friezen in dit opzicht gezien het verleden een nog pregnantere ervaring, waaraan
zij door hun minderheid in getal nog voortdurend herinnerd worden. Het tijdsperspectief van de katholieke Fries is regionaal gezien
dus nog ongunstiger dan dat van de niet-katholieke Fries, zodat
wellicht hierdoor de neiging om Friesland te verlaten bij de eerste
sterker leeft dan bij de laatste.
Zo gezien ligt een aanvullende sociologische verklaring van het
relatief hoog vertrekoverschot der katholieke Friezen waarschijnlijk
binnen het kader van de sociologische minderheidsproblematiek.
GEOGRAFISCHE CONCENTRATIE
V A N DE F R I E S E K A T H O L I E K E N
IN S T E D E N EN K E R K D O R P E N

Bij de beschrijving van de katholieke minderheid in Friesland als
geconsolideerde groep werd erop gewezen, dat het beperkte aantal
priesters „strategisch" verdeeld moest worden over de restgroepen
katholieken en dat sommige steden, stadjes of dorpen geleidelijk aan
de functie van zielzorg-centrum kregen. De grenzen van het herwonnen gebied of behouden gebied waren rond 1700 wel definitief
vastgelegd, doch ook de grenzen van het verloren gebied, met name
Oostelijk en Noordelijk Friesland, ten Oosten van de lijn Leeuwarden-Heerenveen en ten Noorden van de lijn Leeuwarden-Harlingen.
Binnen de grenzen van het friese diaspora-gebied zijn er dus concentratievormen aan te wijzen.
O p cartogram 4 valt de concentratie katholieken in de zuidwesthoek
terstond op. Binnen dit gebied zien wij echter weer meer gedetailleerde concentratievormen optreden in bepaalde buurtschappen.
Cartogram 5, waarop het relatieve aandeel van de katholieken in
de buurtschappen is aangegeven, brengt dit duidelijk aan het licht.
Het grootste deel van de buurtschappen van Friesland, 295 van
393, d.i. 75 %, telt minder dan 5 % katholieken, terwijl slechts
32 buurtschappen, d.i. 8.1 %, boven de 20 % uitkomen. Binnen
deze laatste groep variëren de aandelen van 20.2 % in Joure tot
48.4% in Steggerda, 55.6% in St. Nicolaasga, 6 1 . 6 % in Bakhuizen,
88.0 % in Blauwhuis en 99.1 % in Buren (Ameland). Nu is het opvallend, dat de buurtschappen, waar de hogere aandelen voorkomen over het algemeen plaatsen zijn, waar een parochiekerk is
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gevestigd. Wij noemen bijv. St. Nicolaasga (55.6 % ) , Bakhuizen
(61.6 %) en Blauwhuis (88.0 % ) . Deze plaatsen met een parochie
kerk telden in 1948 zelfs tezamen 83.4% van alle friese katholieken
tegenover slechts 38.9 % van de totale friese bevolking.
Wij kunnen ons nu afvragen of dit specifieke karakter van de
geografische verspreiding der katholieken in Friesland een perma
nent verschijnsel is. Kan er binnen de periode, waarover gegevens
per buurtschap bekend zijn, een concentratietendenz worden vast
gesteld of doet het tegenovergestelde verschijnsel zich voor? (Zie tabel
5A en 5B.)
TABEL 5A. Het aandeel van de katholieken in de totale bevolking in de kerkdorpen en steden en in
het buitengebied van Friesland in dejaren 1796,1849,1916en 1948 (excl. de Waddeneilanden) Λ
kerkdorpen en steden^

Jaar kath. bevolk. totaal
abs.

kath. bev.
abs.

%

kerkdorpen, steden en
buitengebied

buitengebied

%

totaal con kath. bevolk. totaal
cen
ti·,
%
get. abs.

1796 10.826 18.6 58.219 4.445 4.5 99.262 24 15.271
1849 16.259 18.9 86.028 5.210 3.3 158.675 17 21.469
1916 21.296 16.4 130.145 4.622 1.9 243.563 12 25.918
194θ 27.216 15.4 176.292 5.420 2.0 276.922 13 32.636

9.7
8.8
6.9
7.2

157.481
244.703
373.708
453.214

idem voor de stedelijke parochies
1796
1849
1916
1948

6.650
10.275
13.247
17.230

18.2 36.624
19.0 54.021
15.4 86.134
14.0 123.516

827
716
731
724

4.5
2.6
1.8
1.8

18.484
27.981
39.557
41.301

25 7.477 13.6 55.108
14 10.991 13.4 82.002
12 13.978 11.1 125.691
13 17.954 10.9 164.817

idem voor de plattelandsparochies
1796
1849
1916
1948
1

4.176
5.984
8.049
9.986

19.3
18.7
18.3
18.9

21.595
32.007
44.011
52.776

3.618 4.5 80.778 23
4.494 3.4 130.694 18
3.891 1.9 204.006 10
4.696 2.0 235.621 11

7.794
10.478
11.940
14.682

7.6
6.4
4.8
5.1

102.373
162.701
248.017
288.397

Dejaren 1796 en 1849 hebben betrekking op volkstellingen, dejaren 1916en
1948 op gemeentelijke tellingen. Voor het katholieke volksdeel zijn deze laatste
tellingen nauwkeurig op hun betrouwbaarheid gecontroleerd. Men vergelijke
de aantekening bij tabel 6, blz. 164.
2 Inclusief de gemeente Leeuwarden.
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TABEL 5в. Het aandeel van de katholieke en totale bevolking van kerkdorpen en steden en van het buitengebied in de katholieke en totale
bevolking van Friesland in 1796, 1849, 1916 en 1948 (exclusief de Waddeneilanden).

katholieke bevolking
Jaar

kerkdorpen en steden1

totale bevolking
kerkdorpen en steden1

buitengebied

buitengebied
totaal

totaal

1796
1849
1916
1948

abs.

%

abs.

%

10.826
16.259
21.296
27.216

70.9
75.7
82.2
83.4

4.445
5.210
4.622
5.420

29.1
24.3
17.8
16.6

abs
15.271
21.469
25.918
32.636

58.219
86.028
130.145
176.292

%

abs.

%

37.0
35.2
34.8
38.9

99.262
158.675
243.563
276.922

63.0
64.8
65.2
61.1

157.481
244.703
373.708
453.214

66.5
65.9
68.6
74.9

18.484
27.981
39.557
41.301

33.5
34.1
31.5
25.1

55.108
82.002
125.691
164.817

21.1
19.7
17.7
18.3

80.778
130.694
204.006
235.621

79.0
81.3
82.3
81.7

102.373
162.701
248.017
288.397

idem voor de stedelijke parochies
1796
1849
1916
1948

6.650
10.275
13.247
17.230

88.9
93.5
94.8
96.0

827
716
731
724

11.1
6.5
5.2
4.0

7.477
10.991
13.978
17.954

36.624
54.021
86.134
123.516

idem voor de plattelandsparochies
1796
1849
1916
1948
yj

4.176
5.984
8.049
9.986

53.6
57.1
67.4
68.0

3.618
4.494
3.891
4.696

ι Inclusief de gemeente Leeuwarden.

46.4
42.9
32.6
32.0

7.794
10.478
11.940
14.682

21.595
32.007
44.011
52.776

In de periode 1796-1948 zijn de katholieken in het buitengebied
achtergebleven bij de ontwikkeling van de katholieken in de kerkdorpen en steden.
Onder „buitengebied" wordt hier verstaan: alle buurtschappen van Friesland,
waar zich geen katholieke parochiekerk bevindt. De kerkdorpen zijn de plattelandsbuurtschappen, waar een parochiekerk is gevestigd. Zij worden onderscheiden van Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Sneek en Bolsward, die als
stedelijke plaatsen niet met de kerk„dorpen" op een lijn gesteld kunnen worden.
Voor de kerkdorpen en steden werd ab criterium de parochiële indeling van
1946 genomen, afgezien van de nieuwe nederzettingen, die eerst sinds de dertiger
jaren en later zijn ontstaan.

In 1796 woonde in de kerkdorpen en steden 70.9 % van de totale
katholieke bevolking in Friesland, welk percentage geregeld steeg
tot 83.4 % in 1948. Daartegenover daalde de groep katholieken
woonachtig in het buitengebied van 29.1 % in 1796 tot 16.6 % in
1948. De totale bevolking van de kerkdorpen en steden ging van
1796 tot 1916 een steeds geringer deel uitmaken van de friese bevolking in de provincie als geheel. Zij vormde in 1796 37.9 % van de
friese bevolking en in 1916 34.8 %, een daling, welke in de jongste
periode van 1916 tot 1948 een omgekeerde beweging vertoont en
weer stijgt tot 38.9 % .
De concentratietendenz van de katholieken in de kerkdorpen en
steden doet zich dus permanent voor en vertoont een afwijking van
de bewegingen van de totale bevolking. Het feit, dat de katholieken
in de beschouwde periode steeds meer in de kerkdorpen en steden
woonachtig blijken kan nauwkeuriger geanalyseerd worden door
gebruik te maken van concentratiegetallen, omdat hierdoor de
katholieke bevolkingsbeweging geplaatst wordt tegen de achtergrond van de bevolkingsbeweging van de totale groep inwoners van
Friesland en het specifieke karakter van de concentratietendenz der
katholieken zo scherper naar voren komt. De concentratiegetallen
zijn in tabel 5A opgenomen.
DIFFERENTIËLE CONCENTRATIEBEWEGINGEN
V A N D E K A T H O L I E K E EN V A N DE T O T A L E B E V O L K I N G
IN F R I E S L A N D

Reeds in 1796 is het concentratiegetal van de katholieken in het
buitengebied laag, nl. 24. Het daalt daarna tot 12 in 1916, waarna
een lichte stijging optreedt tot 13 in 1948. Een bijzondere concen156

tratietendenz vond dus in de jongste periode niet meer plaats.
De toegenomen concentratie van de katholieken in de kerkdorpen
en steden blijkt niet uit een toegenomen aandeel van de katholieke
bevolking in deze plaatsen. Er is hier zelfs eerder van een achteruitgang sprake. Van alle kerkdorpen en steden in Friesland daalde
het aandeel 18.6 % in 1798 na een lichte stijging tot 18.9% in 1894
tot 15.4% in 1948, een daling, welke voornamelijk voor rekening
van de steden komt. Hier daalde het aandeel van 18.2 % in 1796
tot 14.0% in 1948, terwijl het aandeel in de plattelandskerkdorpen
slechts een lichte daling vertoonde nl. van 19.3 % tot 18.9 %.
Het lage concentratiegetal van de katholieken in de buitengebieden ten opzichte van de steden en kerkdorpen, in het voorgaande
slechts globaal berekend, vinden wij in vele van de afzonderlijke
parochies terug. Een gedetailleerd beeld van de absolute ontwikkeling per buurtschap over de periode 1796 -1948 wordt in cartogram
6 gegeven. Duidelijk zien wij een aantal kernen sterk toenemen,
terwijl er in het overige gebied vrijwel geen toename of zelfs een
zekere ontvolking valt waar te nemen. De parochie Bakhuizen is
een typisch voorbeeld van een „trek naar de parochiekern". In 1796
woonde slechts 31.7 % van alle parochianen in de plaats Bakhuizen;
dit percentage is in 1948 opgelopen tot 72.6 %. De differentiële
concentratiebeweging van de katholieke en de totale bevolking in
dit parochiegebied blijkt weer uit de concentratiegetallen. Ook bij
de geografische verspreiding van de totale bevolking wordt de
plaats Bakhuizen steeds meer woon-centrum, maar de katholieken
laten toch een sterkere concentratietendenz zien, hetgeen wel blijkt
uit de daling van het concentratiegetal van de kathoUeken in het
buitengebied der parochie ten opzichte van het kerkdorp van 17
in 1796 tot slechts 8 in 1948. Andere parochies geven een soortgelijk
beeld te zien.
In de parochie Balk daalde het concentratiegetal van de katholieken
in het buitengebied ten opzichte van het kerkdorp Balk van 93 in
1796 tot 42 in 1948. Dezelfde cijfers voor Lemmer bedroegen 123 en
14. Deze twee parochies wijken in zoverre van het algemene beeld
af, dat hier de concentratietendenz zich dus blijkbaar na 1916 blijft
vertonen. Afwijkend van de gemiddelde dalende tendenz is o.m. de
parochie Heeg. Hier bedraagt in 1796 het concentratiegetal van de
katholieken in het buitengebied ten opzichte van het kerkdorp 24,
het neemt toe tot 80 in 1849 en zelfs tot 121 in 1916, maar valt daarna
terug tot beneden het concentratiegetal van 1796, nl. tot 23.
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Het totaalbeeld is echter duidelijk: er is een concentratiebeweging
van de friese katholieken naar de steden en kerkdorpen, welke afwijkt van de hiermee slechts ten dele samengaande tendenz van de
totale bevolking in de richting van de betrokken centra. Men kan
het dus waarschijnlijk achten, dat hier invloeden werken, die specifiek genoemd kunnen worden voor de friese katholieken of voor
de katholieken zonder meer.
A A N V U L L E N D E SOCIOLOGISCHE V E R K L A R I N G
V A N DE R E L A T I E F S T E R K E R E C O N C E N T R A T I E T E N D E N Z
V A N DE K A T H O L I E K E B E V O L K I N G IN F R I E S L A N D
IN DE R I C H T I N G V A N DE S T E D E N EN K E R K D O R P E N

Voor een deel is de concentratietendenz te verklaren uit de economische centrum-functie van de steden en sommige kerkdorpen, een
factor, die evenzeer voor de totale bevolking geldt. De steden hebben
in dit opzicht zeker meer aantrekkingskracht uitgeoefend dan de
kerkdorpen. Dit geldt uiteraard in bijzondere mate voor de stad
Leeuwarden. Het lijkt ons niet aannemelijk, dat de „ontvolking"
van de buitengebieden moet worden toegeschreven aan de demografische factoren geboorte en sterfte of aan de kerkelijke factoren
afval en bekering. De verklaring ligt ons inziens geheel in de factoren
vestiging en vertrek. Uit het buitengebied zijn voortdurend veel
katholieken weggetrokken. In globale cijfers kunnen wij immers
vaststellen, dat de katholieken hier in 152 jaar slechts met 1000 toenamen, nl. van 4400 in 1796 tot 5400 in 1948, terwijl de katholieken
in de steden en kerkdorpen toenamen van 11.000 tot 27.000! Het
wegtrekken uit het buitengebied bestond waarschijnlijk uit een gecompliceerde trek in etappen, eerst naar een groter dorp, dan wellicht naar een stad binnen de provincie en vandaar naar grotere
centra in de rest van Nederland of naar het buitenland. In het
laatste geval is er uiteraard meestal een rechtstreeks vertrek zonder
tussenliggende etappen.
Het is onwaarschijnlijk, dat er tussen de kerkdorpen en het buitengebied,
daarbij behorend, een differentiële geboorte of sterfte zal hebben bestaan.
Misschien was dit wel het geval tussen de grotere steden, vooral Leeuwarden,,
en het betreffende buitengebied. Van veel invloed zal dit echter niet geweest zijn.
Hetzelfde geldt voor de factoren bekering en afval. Alleen de afval mag, zoals,
wij in een ander verband nog zullen vaststellen, in de steden niet verwaarloosd
worden. Wanneer de afval in deze stedelijke milieus feitelijk niet had plaats
gevonden dan was de door ons geconstateerde concentratietendenz nog scherper
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naar voren gekomen. Mits de nodige gegevens ter beschikking staan kan omtrent
de inwerking van deze verschillende factoren alleen gelocaliseerd onderzoek
tot grotere zekerheid komen. Men zou o.m. kunnen onderzoeken, waarom
bepaalde parochies, zoals Heeg, van het algemeen beeld afwijken.
De boven geconstateerde bijzondere vertraging in de bevolkingsontwikkeling
van de katholieken in Friesland heeft blijkens de hier vermelde cijfers vooral
in het buitengebied plaats gehad. Aangezien het vertrek vooral verantwoordelijk
werd gesteld voor deze vertraging, zal deze factor, zij het dan mogelijk in etappen,
ook een voorname en wellicht wel de voornaamste rol gespeeld hebben bij de
hier bestudeerde concentratiebewegingen.

Het komt ons voor, dat de godsdienstfactor hier van grote betekenis
is geweest. Het betreft een verschijnsel, dat waarschijnlijk niet
specifiek fries, maar eerder specifiek katholiek of in algemene zin
bijzonder geldt voor sterk kerkelijk-gebonden religieuze groepen.
In ons land constateert Kruijt een zeker woon-isolement van de
katholieken. Hij wijst op het feit, „dat, buiten de grotere plaatsen,
de Katholieken boven de Moerdijk toch vaak sterk geconcentreerd
wonen in een Katholiek jciland', hetzij een groep van dorpen, hetzij
een enkel dorp, hetzij zelfs een wijk of buurtschap binnen een gemeente" 1 . Men zou geneigd zijn hierin een nawerking van de sociologische minderheidspositie te onderkennen, een element nog van
de coterie- en kliekgeest, welke zelfs in het wonen tot uitdrukking
komt. De reactie op de uitsluiting door de dominant kon immers
ook in een min of meer gedwongen of in een vrijwillige ghettovorming en segregatie een uitweg zoeken. Protestanten in de Verenigde Staten interpreteerden dergelijke concentratietendenzen van
katholieke ierse en duitse immigranten als pogingen om meer invloed op de andersdenkende omgeving te verkrijgen.
„It was argued, by Protestant Americans, that these immigrants were establishing
Catholic communities and that these communities would be used as centers
from which Catholics would attempt to diffuse their influence throughout the
United States "2.

Toch lijkt ons de godsdienstfactor van grotere betekenis. Een gelocaliseerd historisch onderzoek zou zich met de volgende vragen
moeten bezig houden. Gaat het hier over groepen bijeenwonende
katholieke gezinnen, die ondanks de aantrekkingskracht en de druk
tevens van de Reformatie het oude geloof hebben bewaard en zich
1

KRUIJT, MentaliteitsverschilUn, t.a.p., 11.
2 G. M. STEPHENSON, A history of American Immigration: 1820-1924, Boston 1926,
100 w .

159

ter plaatse als zodanig hebben gehandhaafd? I n dit geval moeten
de gelovigen reeds spoedig een priester in hun midden hebben gehad,
die de pastorale zorg op zich kon nemen. Het kan ook mogelijk zijn,
dat de katholieken aanvankelijk in de eerste periode na de Reformatie over meerdere buurtschappen verspreid woonden, zich daarna
langzaam hebben hersteld met de steun van de ambulante zielzorg
en zich geleidelijk aan concentreerden rond de vaste statie van de
zielzorger.
Theologisch gezien staat de plaatselijke gemeente bij de reformatorische christenen meer centraal, maar de practische liturgische
en sacramentele binding tussen priester en gelovige lijkt ons sterker
dan de relatie tussen predikant en gelovige. De gemeenschap van
katholieke gelovigen is aangewezen op een regelmatig contact met
de priester als bedienaar van woord én sacrament, een binding, welke in feite meestal tot uitdrukking komt in de geografisch gevestigde
kerkorganisatie van de parochie. De gelovigen oriënteren zich op
het parochie-centrum, op de kerk, waar zij in normale omstandigheden het eucharistisch offer vieren en zo hun godsdienstig-kerkelijke
verplichtingen nakomen. O p het bijzondere élan van de katholieke
Friezen in dit opzicht zullen wij later nog terugkomen. Dit gericht
zijn op het parochie-centrum wordt vaak nog versterkt door de
vestiging van hulp-instituten als scholen en instellingen voor caritas
in de nabijheid van het kerkgebouw, een verschijnsel, dat zich in
Nederland tamelijk algemeen voordoet. Met de binding tussen
priester en gelovige en dit „bijeen wonen" 1 gaat vooral in de kleinere
plattelandsgemeenten vaak een sterke sociale controle gepaard.
Gezien de sterker geürgeerde verplichting van het zondagse kerkbezoek wordt het op verre afstand wonen van de kerk waarschijnlijk
in het algemeen door katholieken als een ernstiger ongenoegen beschouwd dan door protestanten.
In verband met de historische ontwikkeling van de staties in
Friesland oppert Rogier de vraag van de kip en het ei: „is de statie
oorzaak, dat daar een katholieke verdichting ontstond of behouden
bleef of is het bestaan van de katholieke verdichting oorzaak van
het ontstaan van de statie geweest? Een stellig antwoord valt lang
niet altijd te geven. Dit alleen staat vast: wanneer de statie maar
vroeg genoeg ontstond, voorkwam zij afval; maar het was zinloos
zoal niet uit praktisch oogpunt onmogelijk, een statie te stichten in
1

Het woord „parochie" is afgeleid van het griekse „par-oikeo", dat „ergens
naast wonen, nabuur zijn" betekent.
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reeds geprotestantiseerd gebied"1. Post tekent hierbij aan, dat dit
laatste weinig zeggend is, omdat het probleem zich niet voordoet,
als er geen statie in een geprotestantiseerd gebied tot stand is gekomen. Hij wijst er verder op, „dat Katholieken op het platteland
waar slechts weinig staties zijn, bijv. in de Groninger Ommelanden,
zich in de loop van de 150 jaren na het ontstaan van vaste staties
(Uithuizen, de Hoorn, Bedum enz.) zich in de buurt daarvan zullen
hebben neergezet; de boeren door het koopen van boerderijen; de
arbeiders en burgers zich bij hen aansluitend"2. Het ligt inderdaad
voor de hand, dat in een diaspora-gebied of, zoals Post het formuleert, in een plattelandsgebied met weinig staties de trek naar het
kerkdorp of naar de kerkbuurt frequenter zal voorkomen dan in
niet-diaspora-gebieden, waar betrekkelijk elke vestigingsplaats der
gelovigen binnen de directe actie-radius van een bepaalde parochiestatie zal liggen.
Het kan ook voorkomen, dat een oudere reeds bestaande buurt
haar functie gaat verliezen ten gunste van een pas later gevestigde
parochie, welke buurt-vormend werkt. De Vries Reilingh geeft hiervan een voorbeeld in zijn studie over Weerselo.
„Daar de grenzen der oude buurtschappen niet samenvallen met die der
parochies, heeft de buurtgemeenschap stellig aan beteekenis ingeboet ten gunste
van de parochiale band. Deze dateert van den jongeren tijd en is minder
organisch gegroeid ; met de stichting van nieuwe parochiekerken . . . worden
grenzen en samenhang gewijzigd. De parochiale gemeenschap heeft door de
strenge kerkelijkheid toch een groóte feitelijke beteekenis gekregen: elke Zondag
en soms door de week ziet men dezelfde menschen in de kerk; gezamenlijk
neemt men aan de kerkelijke hoogtijdagen deel en ook aan het vereenigingsleven;
de boerenbonden zijn parochiaal georganiseerd; het kerkdorp wordt meer en
meer winkelcentrum. De strijd tussen buurtschap en parochie wordt geïllustreerd
door de plaatsing der scholen... de geestelijkheid streeft ernaar om ook de
scholen parochiaal te maken, waar de bevolking echter nog niet voor voelt. . .
Het ziet er naar uit, dat de parochie het op den duur zal winnen"3.

Hier blijkt duidelijk, hoe een parochie zelfs ten koste van een oudere
buurtgemeenschap centraliserend kan werken. Na de opkomst van
het confessionele organisatie-leven zal de trek naar de parochie1

2

s

ROGIER, Geschiedenis, II, 477.

POST, Een belangrijk boek, t.a.p., 237-238. Onder de „burgers" kan men zeker in
Friesland en Groningen ook de westfaalse katholieke families noemen, die de
katholieke middenstand versterkten. Zij zullen zich uiteraard vooral in de kerkdorpen en steden hebben gevestigd.
H. DE VRIES REILINGH, Sociografie van Weerselo, Den Haag 1949, 196.
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kern, waar de gemeenschappelijke vergaderingen worden belegd,
zeker sterker zijn geworden.
Resumerend kunnen wij vaststellen, dat de sterkere binding
tussen kerkelijk centrum en gelovigen bestaande verdichtingen
heeft gehandhaafd en verspreid wonende gelovigen dichter bijeen
heeft gebracht. De werkingsintensiteit van deze godsdienstfactor is voor het katholieke groepsleven waarschijnlijk groter dan
voor het protestantse, al zal hierin bij een voortgezet onderzoek
ook noodzakelijk enige differentiatie moeten worden aangebracht.1
In deze richting moet een aanvullende sociologische verklaring
van de relatief sterkere concentratietendenz van de katholieke
bevolking in Friesland gezocht worden. De historische minderheidspositie zal hierbij weinig of geen invloed hebben uitgeoefend.

VARIANTEN VAN HET ACTUELE DIASPORA-PATROON

Bij de omschrijving van het begrip diaspora werd er reeds op gewezen, dat de begrenzing van de katholieke diaspora-gebieden gewoonlijk met behulp van een statistisch criterium wordt aangeduid,
dat als quantitatief verhoudingsgegeven uiteraard betrekkelijk is.
Het diaspora-criterium omvat immers twee elkaar aanvullende
componenten namelijk de gekozen regionale eenheid en de relatieve
getabterkte binnen deze eenheid. Nemen wij bijv. als relatieve getalsterkte 10% en als regionale eenheid de provincie dan is inderdaad in Nederland de provincie Friesland als diaspora te beschouwen. Evenzeer de provincies Groningen en Drenthe. Wordt als
regionale eenheid evenwel de gemeente gekozen dan is binnen de
provincie Friesland eerst een relatieve getalsterkte van 40 % voldoende om alle gemeenten tot diaspora te verklaren, een percentage,
dat voor de buurtschappen ab regionale eenheid nog veel hoger ligt.
Er komt hier dus duidelijk een betrekkelijk element in het diasporakarakter van een bepaalde streek naar voren. In de volgende punten
zal de betrekkelijkheid van de minderheid in getal ofwel de variatie
in het diaspora-patroon nader onderzocht worden met de gemeenten en de buurtschappen als regionale eenheden en een diasporascala van 1 %, 5 % en 10 % als relatieve getalsterkte.
1

Men denke bijv. aan het onderscheid tussen orthodox en vrijzinnig hervormden,
hervormden en gereformeerden enz.
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Differentiatie naar gemeenten

Wanneer een relatieve getalsterkte van 1 % als diaspora-criterium
wordt genomen met de gemeente als regionale eenheid, dan omvat
de friese diaspora geheel oostelijk Friesland. Men vergelijke cartogram 7. Op 31 mei 1947 woonden in alle friese gemeenten met 1 %
en minder katholieken, d.i. dus de 1 %-diaspora, slechts 751 van de
33.524 friese katholieken, terwijl de totale bevolking van dit gebied
176.402 zielen telde.
Verhogen wij de relatieve getakterkte tot 5 % en bezien wij dus
de 5%-diaspora dan omvat dit gebied 2500 katholieken. Het geringe
aantal katholieken in deze gebieden komt scherp naar voren,
wanneer men bedenkt, dat in het 5%-diaspora-gebied slechts 7.5 %
van de friese katholieken woont, doch bijna de helft, 48.1 % en ruim
zesmaal zoveel van de totale friese bevolking.
Gemeenten met meer dan 10 % katholieken, de derde diasporavariant, worden voornamelijk in de zuidwesthoek van Friesland
aangetroffen. Binnen deze groep treden nog verschillende variaties
op. De gemeente Haskerland met 10.3% katholieken wijkt sterk af
van gemeenten als Gaasterland, 22.1 %, Ameland, 31.7 % en
Bolsward met 37.8 % katholieken. Vergeleken met de overige friese
waddeneilanden neemt Ameland een bijzondere positie in, omdat
het percentage katholieken op de overige eilanden de 2.1 % niet
overschrijdt. In de gemeenten met meer dan 10 % katholieken, 14
in totaal, woont 82.0 % van alle friese katholieken en slechts 41.0 %
van de totale friese bevolking.
De nuanceringen in het diaspora-beeld, die hier met de gemeente
als regionale eenheid al een duidelijk onderscheid laten zien tussen
een extreem diaspora-gebied in oostelijk Friesland en een minder
extreem in de zuidwesthoek, worden nog scherper door een differentiatie naar buurtschappen, daar sommige gemeenten in Friesland een zeer grote uitgestrektheid hebben.
Differentiatie naar buurtschappen

Dat er binnen een gemeente nog belangrijke tegenstellingen kunnen
optreden blijkt bijv. uit een overzicht van de buurtschappen in de
gemeente Baarderadeel. Het aandeel van de katholieken in de gemeente bedraagt 4.6 %, maar het dorp Oosterwierum in deze
gemeente gelegen telt 46.0 % katholieken. Overigens benaderen
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12 van de 15 dorpen in Baarderadeel nog niet de 1 % katholieken1.
In de volgende tabel zijn de buurtschappen en gemeenten van
Friesland naar de relatieve getalsterkte van de katholieken ge
rangschikt. (Zie tabel 6.)
TABEL 6. De buurtschappen in de gemeenten van Friesland
naar het aandeel der katholieken in de totale bevolking per buurtschap en
naar het aandeel der katholieken per gemeente op 1 januari 1948Л

%
katholiek
in
dorpen

Dorpen in gemeenten met
0.0-1.0%
katholiek

0.0-5.0%
katholiek

0.0-10.0%
katholiek

10.1% e.m.
katholiek

totaal

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Geen
0.0-1.0
0.0-5.0
0.0-10.0
10.1 e.m.

82
135
148
149
1

54.7
90.0
98.7
99.3
0.7

105
169
208
213
6

48.0
77.2
95.0
97.3
2.7

120
199
252
266
25

41.2
68.4
86.6
91.4
8.6

17
23
43
56
46

16.7
22.6
42.2
54.9
45.1

137
222
295
322
71

34.8
56.4
75.0
81.9
18.1

Totaal

150

100.0

219

100.0

291

100.0

102

100.0

393

100.0

Een nauwkeurige bestudering van deze tabel geeft een juist inzicht
in de betrekkelijkheid van de minderheid in getal en van het statis
tisch diaspora-criterium. Wij beperken ons tot een tweetal vast
stellingen.
1. Gemeenten met een bepaalde relatieve getalsterkte bijv. met
5 % en minder katholieken omvatten slechts een déél van de
buurtschappen van dezelfde categorie. Gaan wij uit van het
gemeentelijke 5%-diaspora-gebied dan telt 95 % van alle buurtschappen in dit gebied eveneens 5 % en minder katholieken.
Nemen wij echter álle buurtschappen van Friesland samen (ook
1
2

De gegevens per buurtschap zijn ontleend aan de gemeentelijke telling, 1948.
Bron: gemeentelijke tellingen naar gezmdte. Bij de differentiatie naar gemeenten werd steeds de volkstelling van 31 mei 1947 gebruikt. De verschillende
bron levert geen moeilijkheden op, omdat de volkstelling en gemeentelijke
telling voor het katholieke bevolkingsdeel bij een onderlinge vergelijking zeer
betrouwbaar bleken te zijn.
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buiten het gemeentelijke 5%-diaspora-gebied) met 5 % en minder katholieken dan liggen deze slechts voor 70.5 % in het gemeentelijke 5%-diaspora-gebied. Zo is de relatieve getalsterkte
van de katholieken in de gemeente Wymbritseradeel 13.7 %. De
buurtschappen binnen deze gemeente variëren van 0.0 % tot
88.0 %. Van de 28 buurtschappen tellen er 8 geen katholieken,
terwijl er in totaal 17 beneden de 10% blijven. De overige hebben
aandelen van 14.7 % (Wolsum) tot 36.7 % (Tirns) en 88 %
(Westhem, inbegrepen Blauwhuis).
2. Buurtschappen in gemeenten met een bepaalde relatieve getalsterkte bijv. met 5 % en minder katholieken hebben over het
algemeen een aandeel katholieken, dat beneden het gemeentelijk
aandeel blijft. In het gemeentelijk 1%-diaspora-gebied telt 90 %
van de buurtschappen 1 % en minder katholieken; in het 5%diaspora-gebied telt 95 % van de buurtschappen 5 % en minder
katholieken; in het 10%-diaspora-gebied telt 91.4% van de buurtschappen 10 % en minder katholieken. Kiest men dus het 1%-,
5%- of 10%-diaspora-criterium en de gemeente als regionale
eenheid dan omvat men hiermee ook de meeste buurtschappen,
die dan met een consequent toegepast statistisch criterium om
de diaspora vast te stellen eveneens tot de diaspora moeten
worden gerekend. Buiten de aldus aangeduide gebieden met de
gemeente als regionale eenheid blijven er echter nog steeds
buurtschappen liggen, die volgens het gekozen statistisch criterium tot de 1%-, 5%- of 10%-diaspora behoren, al vallen zij
niet binnen het gemeentelijke 1%-, 5%- of 10%-diasporagebied.
Enige gevolgtrekkingen
Wanneer wij voor Friesland hebben vastgesteld, dat 7.3 % van de
totale bevolking katholiek is, dan komt de diaspora-positie van het
katholieke volksdeel hierin slechts op een zeer ongenuanceerde
wijze tot uitdrukking. De differentiatie naar buurtschappen geeft
ons een aanwijzing hoe de diaspora-situatie door de katholieken in
de verschillende leefgemeenschappen concreet wordt ervaren. I n
Blauwhuis of Bakhuizen draagt deze ervaring zeker een ander
karakter dan in de buurtschappen met 5 % of minder katholieken,
hetgeen meestal betekent, dat er slechts enige katholieke gezinnen
woonachtig zijn. Naarmate de katholieken in deze kleine leef165

gemeenschappen formeel of informeel deel uitmaken van meerdere
groepsverbanden zullen zij ook een bredere ervaring van de diaspora-positie verkrijgen en daarmee ook concreter geconfronteerd
worden met de sociologische minderheidspositie.
Fairchild's definitie van het begrip minderheid krijgt in dit verband wel een betrekkelijke betekenis, in zoverre hij aan de uitdrukkingsmogelijkheid van de minderheidsgroep een numerieke maatstaf toevoegt1. Wanneer de minderheidsgroep in de diverse sectoren
van het maatschappelijk leven overeenkomstig haar getalsterkte
vertegenwoordigd is, zou het specifieke karakter van een sociologische minderheid hiermee ophouden te bestaan. Hier wordt toch
weer op indirecte wijze een getalselement in de omschrijving van het
begrip minderheid gebracht. Het begrip minderheid is een sociologisch en geen statistisch begrip, al kan een bepaalde relatieve
getabterkte een sociologische minderheidspositie plaatselijk al of
niet accentueren. De bovenstaande beschouwingen hebben duidelijk
aangetoond, hoe betrekkelijk de minderheid in getal is, ook nog
binnen een gebied, dat gewoonlijk tot de diaspora wordt gerekend.
Een dergelijk betrekkelijk criterium kan niet worden aangewend
om het specifieke karakter van het sociologisch begrip minderheid
aan te duiden.
NABESCHOUWING

De permanente minderheid in getal ofwel de vertraging in de bevolkingsontwikkeling van de katholieke Friezen, zowel ten opzichte
van de totale friese bevolking als de totale katholieke bevolking in
Nederland, was uiteindelijk op grond van de beschikbare en soms
beperkte statistische gegevens toe te'schrijven aan een relatief hoger
vertrekoverschot van de katholieken in Friesland. Bij wijze van
hypothese werd hiervoor een aanvullende sociologische verklaring
gegeven. De katholieke Friezen interpreteren hun huidige situatie
gezien hun minderheidservaringen in het verleden op een ongunstiger wijze dan de niet-katholieke Friezen. Het is de vraag of en in
hoeverre de mindere kansen, die zij zichzelf bij het verkrijgen van
een levenspositie in eigen gewest toemeten, thans nog samenhangen
met een rationeel gefundeerde overtuiging. Een voortgezet onder1

Fairchild beschreef een minderheid als „precluded from expressing themselves
in proportion to their numerical strength through the operation of the principle
of majority rule". Vgl.: H. P. FAIRCHILD, Dictionary of Sociology, New York 1944.
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zoek zou deze mindere kansen op hun realiteitswaarde moeten
toetsen. De mate van vasthoudendheid om in eigen geboorteprovincie een werkkring op te bouwen, een factor, die evenzeer
voor de niet-katholieke Friezen geldt, zou bij een dergelijk onderzoek een bijzonder onderwerp van studie moeten uitmaken.
Een analyse van de geografische verspreiding van de minderheid
in getal voltooide de bestudering van de twee voornaamste elementaire diaspora-kenmerken. De friese katholieken bleken zich in
het verleden in sterke mate geconcentreerd te hebben in de steden
en dorpen, waar een katholieke parochiekerk was gevestigd, een
concentratie, welke niet geheel verklaarbaar bleek uit de algemene
trek naar deze kernen. Een toename van concentratie werd in de
jongste periode niet meer vastgesteld. Wellicht zijn de meerdere en
verbeterde communicatie-mogelijkheden hier van invloed. Een
historische reconstructie van de concentratie resp. verspreiding der
vroegere katholieke gemeenschappen in Friesland is moeilijk te
geven. De godsdienstfactor en wel de sterke binding tussen gemeenschap der gelovigen, priester en kerkelijk centrum is hierbij zeker
van grote betekenis geweest. De werkingsintensiteit van deze factor
is bij de katholieken waarschijnlijk groter dan bij de meeste protestantse groeperingen.
Het statistisch beeld van de actuele verspreiding gaf ons tenslotte
een duidelijk overzicht van de varianten in het diaspora-patroon.
De betrekkelijkheid van de minderheid in getal werd hiermee geïllustreerd. De steeds kleiner genomen geografische begrenzing gaf
ook een aanwijzing voor de eventuele „begrenzing" van de minderheidservaringen. Juist omdat de minderheid in getal zo betrekkelijk
van aard is wordt het getalselement als sociografisch criterium onbruikbaar om het begrip minderheid te omschrijven.
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Hoofdstuk VI

GODSDIENSTIG
V A N DE K A T H O L I E K E

ÉLAN
FRIEZEN

INLEIDING

Wanneer in Friesland de reformatorische gelovigen sinds het midden van de 17e eeuw de overgrote meerderheid uitmaken en de
katholieken tot op heden toe een verdwijnend klein getal vormen,
verbrokkeld over enige stedelijke nederzettingen en een veelheid
van miniatuurgemeenschappen op het platteland dan zal door het
samengaan van deze permanente diaspora-situatie met een historische
minderheidspositie moeilijk a priori een verwachting kunnen
worden uitgesproken ten aanzien van de godsdienstige gezindheid
van de katholieke Friezen. De sociologische minderheidspositie kan
stimulerend gewerkt hebben gezien de verheviging van de strijd om
eigen geestelijk bestaan en zo dus de resistentie tegen een eventuele
godsdienstige assimilatie versterkt hebben, doch anderzijds lijkt het
eveneens mogelijk, dat een dergelijke geringe groep gelovigen, verspreid over zoveel leefgemeenschappen, door de andersdenkende
meerderheid is geabsorbeerd. Zullen de meest vereenzaamden of de
zwakkere religieuze persoonlijkheden niet getracht hebben om hun
sociaal prestige te vergroten door een geleidelijke aanpassing aan
de godsdienstige overtuiging van de dominant?
Het komt ons voor, dat een katholieke minderheid in getal in de
beleving van haar sacramentele en kerkelijke verplichtingen minder
positief gestimuleerd wordt door de omringende groepen protestanten dan in het tegenovergestelde geval. Dit geldt met name voor
het streng verplichte kerkbezoek, de afwijzing van het gemengde
huwelijk, de sacramentele verplichtingen en de volgzaamheid aan
het kerkelijk gezag. De protestantse kerken zijn niet zo spoedig geneigd sancties toe te passen, wanneer het gaat over het zondagse
kerkbezoek en de bestrijding van het gemengde huwelijk. Zij kennen
- helaas, aldus onze hervormde criticus - minder en minder regelmatige sacramentele verplichtingen en hebben een zwakkere relatie
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tussen de centrale kerkelijke leiding en de gelovige leden. Anderzijds
zal een typisch protestants milieu een katholieke minderheid in getal positief beïnvloeden in de richting van een ernstiger plichtsbesef
en een strengere levensstijl, invloeden, die een katholieke meerderheidsgroep zeker niet op een protestantse minderheid in getal zal
uitoefenen. In ieder geval liggen hier belangrijke nuances.
Van Heek wekt de indruk, alsof hij de stimulerende invloed van een katholieke
omgeving op een protestantse minderheid in ons land volledig gelijkstelt met de
invloed van een protestantse meerderheid op een katholieke minderheidsgroep.
Een heterogeen godsdienstig milieu zal steeds stimulerend werken op de deelnemende groepen, mits deze elkaar in aantal niet te ver ontlopen. Is een van de
groepen echter een extreme minderheid in getal dan gaat het specifiek godsdienstig-kerkelijk karakter van de overwegende groep een belangrijke rol spelen
en zijn nuanceringen noodzakelijk. In Maastricht werkt de grote waarde, die de
katholieken hechten aan kerkbezoek, doopsel, kerkelijk huwelijk en begrafenis
stimulerend op de kerksheid van de protestanten en vragen zelfs niet erg kerkelijke protestanten een predikant bij de begrafenis of laten hun kind dopen.
Doch juist op deze punten zal een protestantse meerderheid op een katholieke
minderheid in getal niet stimulerend werken1.

Nauwkeurige en systematische studies betreffende de wederzijdse
godsdienstige beïnvloeding tussen katholieken en protestanten
werden, voor zover wij dit konden achterhalen, nog niet verricht.
Wat hierover bekend was voor de protestantse diaspora in Brabant
en Limburg werd in het voorgaande reeds besproken. Het gold hier
vooral een allochtone diaspora-bevolking, welke historisch aan een
dominant-positie had geparticipeerd. De onderzoekingen van het
K.S.K.I. in de noord-europese diaspora, met name in NoordDuitsland en in Zweden, betroffen vooral een allochtone katholieke
diaspora-bevolking, welke historisch aan een minderheidspositie en
thans nog aan de nawer kings verschijnselen daarvan participeerde.
Tenslotte is er nog een beknopte studie van Nimkoff en Wood over
de invloed van een protestantse omgeving op het kerkbezoek van
een katholieke minderheid.
In Zweden blijkt de diaspora-situatie en daarmee annex het protestants milieu een minder gunstige invloed uit te oefenen op de
vervulling van de kerkelijke verplichtingen der katholieken. In 1923
bedroeg het aantal katholieken in Zweden ongeveer 4000. Een klein
deel hiervan nam slechts de gewone kerkelijke verplichtingen waar.
„Door de gemengde huwelijken verloor de Kerk elk jaar veel van
ι VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 119-120.
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haar leden, in ieder geval meer dan het jaarlijkse aantal bekeerlingen. Volledig katholieke families waren er - en zijn er nog - een
grote zeldzaamheid... De godsdienstige onverschilligheid, die in
geheel het land heerste, verdween alleen wanneer het katholicisme ter
sprake kwam... Het is niet verwonderlijk, dat zielzorgers meedelen,
dat minstens 50% van de autochtone zweedse katholieken en
soms zelis 80 tot 90 % 's Zondags de H. Mis bijwonen, terwijl van
van de allochtone katholieken nog maar een klein deel de kerk
bezoekt"1.
De studie van NimkofT en Wood had betrekking op groepen college-studenten, zodat er moeilijk algemene conclusies aan verbonden kunnen worden. Wanneer de katholieken, zo staat er
letterlijk „are a minority people participating in Protestant institutions" dan wordt het bijwonen van de H. Mis minder frequent
en minder regelmatig. Wanneer de feiten inderdaad in deze richting
wijzen concluderen de onderzoekers, dat een katholieke minderheid
in getal zich aan een overwegend protestants milieu noodzakelijk
aanpast. In een protestantse samenleving is er immers slechts een
zwakke verplichting tot kerkbezoek en daarom is het ook te verwachten: „that many Catholics who identify themselves with the
status system of the total society will modify their religious obligations which conflict with it" 2 .
Voor Friesland zullen wij nu nagaan hoe de sociologische minderheidspositie van het verleden tezamen met de permanente diasporasituatie het godsdienstig élan van de katholieken beïnvloedt. Dit élan
blijkt bijzonder sterk te zijn en overtreft zelfs in bepaalde opzichten
het élan van de katholieken elders in Nederland, die niet in een
diaspora-situatie verkeren. Vermoedelijk zijn hier een aantal
positief werkende factoren in het spel, die wij als volgt kunnen formuleren:
1. De katholieken in Friesland participeren wat de godsdienstige
verzorging en de organisatorische opbouw betreft aan het
nationaal emancipatie-patroon van het gehele katholieke volksdeel in Nederland. Men denke met name aan de volledige
outillage van de parochiële zielzorg en aan de mogelijkheid van
J
2

MENOES, a.w., 52-53, 63.
MEYER F. NIMKOFF EN ARTHUR L. WOOD, Effect of majority patterns on the religious

behaviour of a minority group, in: Sociology and Social Research, Maart-April
1946, 282-290.
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eigen instellingen voor bijzonder onderwijs, ook voor deze kleine
groepen katholieken.
2. Een sterke mate van autochtoniteit der katholieke bevolking,
waardoor de continuïteit in de doorwerking en overdracht van
de minderheidsethos gewaarborgd was. Hierbij kan men ook
een eventueel positieve invloed van het friese volkskarakter betrekken 1 .
3. Een overwegend agrarische sfeer, gekenmerkt door een sterke
binding aan kerk en geestelijkheid, door stabiele onderlinge verhoudingen en een meer ingrijpende sociale controle 2 .
4. Het orthodox-protestants karakter van de omringende groepen
juist in die gebieden, waar de katholieken in overwegende mate
geconcentreerd zijn.
Wij zullen trachten de belangrijkste uitingen van het godsdienstig
élan te beschrijven en zoveel mogelijk in de verschillende leefgemeenschappen van Friesland te localiseren o.m. door een
onderscheid tussen de oude nederzettingen in de steden en op het
platteland en de nieuwe nederzettingen, die eerst dateren van de
dertiger jaren.
Iedereen zal toegeven, dat de traditionele quantitatieve maatstaven als non-paschantie-cijfers, cijfers van de gemengde huwelijken,
geboortecijfers enz. tekort schieten om het religieus élan van een
groep gelovigen te peilen. Omdat zij via de kerkelijke statistiek ter
beschikking staan vormen zij een goed uitgangspunt om een totaalbeeld te benaderen. Een rigoureuze vervulling van de kerkelijke
verplichtingen kan op religieus élan wijzen, doch kan eveneens getuigen van een sterk formalisme, misschien ten dele bepaald door
menselijk opzicht of zelfs een vorm van hypocrisie. Wij hebben gemeend een kwalitatieve aanvulling 3 te moeten geven in waarnemingen van insiders en persoonlijke observatie, bijzonder in de
plaatsen Woudsend, een typerende traditionele plattelandsparochie
in de zuidwesthoek, en in Drachten, een nieuwe nederzetting in de
zuidoosthoek van Friesland.
1

Vgl. P. J. BouMAN, De April-Met stakingen in 1943, Den Haag 1950, 93: „Het
Friese volk heeft bewezen de grootste homogene volksgroep te zijn binnen het
kader van de ruimere, algemene Nederlandse volkseenheid".
2
Vgl. W. BANNING, Moderne Maatschappij-problemen, Haarlem 1953, 141-143.
3
Vgl. I. ROSIER O. CARM., Op zoek naar Gods afwezigheid, in: Sociaal Kompas,
Juli-Octobcr, 1955, 86.
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KERKELIJKE O B S E R V A N T I E

Een eerste uitgangspunt bieden de gegevens van de kerkelijke statistiek
over de mate van non-paschantie en de frequentie van het gemengde
huwelijk. Zij hebben betrekking op Friesland als geheel, waarbij dan
een onderscheid gemaakt wordt tussen de min of meer stedelijke
milieus Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Harlingen en Franeker,
samengevat onder de aanduiding „vijf steden", en de rest van Friesland, een duidelijk plattelandsgebied. Leeuwarden, waar ongeveer
een vierde deel van de groep katholieken in Friesland woonachtig
is, Woudsend en Drachten worden apart vermeld. (Zie tabel 7.)
Het is terstond duidelijk, dat er grote verschillen bestaan tussen de
non-paschantie-cijfers van stad en platteland. Ruim een tiende van
de stedelijke bevolking practiseert niet, tegen ongeveer 2 % van de
plattelandsbevolking. Het cijfer voor de vijf steden wordt in belangrijke mate bepaald door Leeuwarden met in de drie stadsparochies tezamen gemiddeld 14.5 % non-paschanten.
Uit de cijfers per parochie blijkt, dat de parochie Harlingen nog juist
boven de 10% uitkomt, terwijl Bolsward slechts 2.1% non-paschanten
telt (1952). Plattelandsparochies met een sterk afwijkend percentage
zijn Heerenveen, Dokkum en Makkum metresp. 9.4%, 7.9% en
13.0 % non-paschanten. De cijfers van de eerste twee parochies
worden mede beïnvloed door de kerkelijke observantie in de nieuwe
nederzettingen. Drachten hoort ten dele tot de parochie Heerenveen
en ten dele tot de parochie Dokkum, waaronder eveneens Bergum
ressorteert. De cijfers voor het werkgebied van Drachten en Woudsend contrasteren sterk met resp. 24.6 % en 0.5 % non-paschanten.
In Leeuwarden treft men 58.8 % van alle non-paschanten van
Friesland aan. In het algemeen vormt het platteland een gunstig
beeld. Parochies met minder dan 10 non-paschanten vormen geen
uitzondering. Het cijfer voor het dekenaat Leeuwarden, 10.7 %,
wordt in belangrijke mate bepaald door Leeuwarden-stad. De twee
andere dekenaten Sneek en het friese deel van Heerenveen hebben
een veel lager cijfer nl. 3.0 %. Het gemiddeld percentage voor
Friesland als geheel, 6.6 %, blijft beneden dat voor het vroegere
Aartsbisdom met 9.6% non-paschanten (1952). Er worden echter
elders lagere dekenaatscijfers aangetroffen nl. Eist (0.8%), Groenlo
(1.5%), Montfoort (2.0%), Terborg (2.3%) en Zevenaar (1.5%).
Deze gegevens over de non-paschantie komen sterk overeen met die
van het gemengde huwelijk. {Тле tabel 8.)
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TABEL 7. Paschanten en non-paschanlen voor Woudsend, Leeuwarden en Drachten en voor de 5 steden en overig Friesland en de non-paschanlen
in % van het totaal aantal parochianen boven de 7 jaar in 1936, 1943, 1949 en 1952.

paschanten

vijf steden
rest Friesland
totaal Friesland
Woudsend
Leeuwarden
Drachten!

% non-paschanten

non-paschanten

1936

1943

1949

1952

1936

1943

1949

1952

1936

1943

1949

1952

11.612
10.647
22.259

12.264
11.558
23.822

13.248
12.153
25.401

12.978
12.410
25.388

1.065
128
1.193

1.268
181
1.449

1.477
249
1.726

1.482
317
1.799

8.4
1.2
5.1

9.4
1.5
5.7

10.0
2.0
6.4

10.2
2.5
6.6

212
5.607

235
6.062

216
6.504

216
6.209
251

1
775

1
945

1
1.102

1
1.057
82

0.5
12.1

0.4
13.5

0.5
14.5

0.5
14.5
24.6

—

TABEL 8. Gehuwde en gemengd gehuwde katholieken voor Woudsend, Leeuwarden en Drachten en voor de 5 steden en overig Friesland in
absolute aantallen en de gemengd gehuwde katholieken in % van het totaal aantal gehuwde katholieken in 1936, 1949 en 1952.

1936
gemengd gehuwd
katholiek

1949
totaal
gehuwde
katholieken

gemengd gehuwd
katholiek

1952
totaal
gehuwde
katholieken

gemengd gehuwd
katholiek

totaal
gehuwde
katholieken

abs.

%

abs.

%

abs.

%

vijf steden
rest Friesland
Totaal Friesland

540
53
593

10.1
1.4
6.5

5.392
3.677
9.069

726
200
926

11.0
3.8
7.8

6.590
5.215
11.805

774
182
956

11.3
3.3
7.7

6.880
5.462
12.342

Woudsend
Leeuwarden
Drachten!

1
417

1.5
13.0

65
3.209

1
561

1.1
15.7

93
3.573

2
531
58

2.3
14.2
32.6

88
3.739
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ι 1953.

De cijfers voor stad en platteland, hier iets hoger gelegen, verhouden zich op dezelfde wijze tot elkaar. Bezien wij deze beide groepen
afzonderlijk dan is Leeuwarden met 14.2 % weer opmerkelijk hoog,
nu behalve door Harlingen ook door Franeker, beide met ruim
10%, op de voet gevolgd. Uitzonderlijk laag binnen deze groep
is Bolsward met 2.9 %.
Onder de plattelandsparochies zijn ook hier weer opvallend
Heerenveen met 8.5 % gemengd gehuwde katholieken, Dokkum
met 9.4% en Makkum, alhoewel hier minder afstekend, met 6.0%.
Drachten contrasteert hier eveneens met Woudsend.
In Leeuwarden is ongeveer 55 % van het totaal aantal gemengd
gehuwde katholieken van de totale provincie woonachtig. Het
dekenaatscijfer Leeuwarden, 11.6 %, wordt elders in het Aartsbisdom
slechts overtroffen door de dekenaten Utrecht, Arnhem, Hilversum1
en Hengelo, terwijl het gemiddelde cijfer voor het vroegere Aartsbisdom 8.5 % bedraagt (1952). De dekenaatscijfers voor Sneek en
Heerenveen bedragen resp. 3.8% en 3.4%.
Overzien wij de periode 1936-1952 dan is er slechts een lichte
stijging waar te nemen. De kerkelijke observantie is betrekkelijk
constant en geeft een eerste indicatie voor een sterk religieus élan,
vooral op het platteland. Sommige overwegend plattelandsdekenaten elders in het Aartsbisdom geven inderdaad lagere non-paschantie-cijfers. Men zou het dan ook zo moeten formuleren: ondanks de
diaspora-situatie bieden de plattelandsparochies van Friesland een
zeer gunstig beeld van de kerkelijke observantie. Zoals straks zal
blijken is een nadere localisering echter noodzakelijk.
DE K E R K S H E I D V A N DE K A T H O L I E K E F R I E S

Omdat een systematisch onderzoek door middel van misbezoektellingen niet is ingesteld, is dit aspect van het godsdienstig élan
niet te localiseren naar stad en platteland. De nu volgende gegevens van waarnemers hebben vooral betrekking op de plattelandsparochies.

De schrijver van het artikel „Frysk Bloed" noemt de friese katholiek „goed kerks"2. Roorda meent, dat de plattelandskatholiek in
Friesland niet spoedig een excuus aanvaardt voor een verzuim van
1
2

Deze aanduidingen hebben nog betrekking op de situatie vóór 2 Febr. 1956,.
toen de herindeling der Nederlandse Bisdommen nog niet was ingevoerd.
ANONYMUS, Frysk Bloed, in: Actio Catholica, Juli-Augustus, 1955, 322.
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zijn zondagsplichten 1 . Nergens vonden wij de kerksheid van een
katholieke friese boer treffender getypeerd dan in het volgende on
opgesmukte nieuwsbericht.
„Tijdens den geduchten brand bij Z. te Herbaijum, die ten gevolge had dat de
morgengodsdienstoefening bij de Herv. Kerk aldaar werd afgezegd, liet Z. zelf
zijn rijtuig inspannen en reed naar de vroegpreek van de R.C. Kerk te Franeker"
(Nieuw Advertentieblad, J. Hepkema Heerenveen, 9 Aug. 1884).
Ζ. vond het afbranden van zijn eigen boerderij blijkbaar geen ernstig excuus
om de zondagsmis te verzuimen, maar wanneer het waar is, dat hij anderen de
bluswerkzaamheden liet verrichten, terwijl hij zelf vroom in de kerk zat dan
kwamen hier de gemeenschapsdeugden toch wel in het gedrang!
Tijdens verschillende interviews bleek, dat de factor „afstand" voor
de boerenfamilies op de buitendorpen of op eenzame boerderijen
als excuus geen rol speelt. De slechte weersomstandigheden even
min, tenzij voor personen op hogere leeftijd, wanneer de wegen niet
berijdbaar zijn en men dus moet lopen. Men trekt er graag 1 of
zelfs 2 uur voor uit om 's zondags naar de kerk te gaan. De afstand
van en naar de kerk neemt zodoende heel wat tijd in beslag. I n de
nieuwe nederzettingen, zoals Drachten, spelen afstand en weers
omstandigheden als excuus een veel grotere rol.
In de plattelandsparochies is het ver weg wonen van de kerk in
het algemeen geen indicatie voor een minder vurig geloofsleven.
Merkwaardig is, dat een der respondenten voor Irnsum een uit
zondering maakte. „Het ver weg wonen van de kerk brengt het ge
vaar van afval met zich mee, zeker bij halve katholieken of de katho
lieken in een gemengd huwelijk. De mentaliteit van de verafwonende katholieken is anders dan die te Irnsum, waar men degelijker
katholiek is. Opvallend is, dat men te Irnsum spreekt van jGrouws'
en jAkkrums' katholicisme". Hier blijkt dus, dat een zekere ver
eenzaming samengaande met een verzwakt katholicisme het afval
proces kan bevorderen. Hetzelfde verschijnsel, in scherpere vorm
nog, doet zich in Drachten voor. Een afvalproces, dat elders een of
twee generaties duurt, verloopt in deze omstandigheden binnen
enkele jaren. Een nu eenmaal onvermijdelijk té gering contact met
de zielzorger is hiervoor zeker mede verantwoordelijk.
I n de parochie Warga is het anders gesteld. Het dorp Wartena
behoort ook onder deze parochie en is ongeveer 5 km van het
parochiecentrum verwijderd. Hierover werd het volgende meegei ROORDA, t.a.p., 192.
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deeld: „De oudere parochianen uit Wartena komen 's Zondags met
de bus (kosten fl 1.-), de jongere komen met de fiets. Ondanks de
grote afstand zijn het ijverige parochianen, die veelal het eerst in
de kerk zijn; de kinderen zijn dikwijls eerder in de catechismus dan
die van Warga. Er zouden evenwel zeker door de week meer mensen
naar de kerk komen, wanneer er een kapel in Wartena was. Dan
zou ook zeker de helft van hen door de week communiceren, terwijl
er nu door de week een viertal oude lieden zich vanuit Wartena naar
Warga begeven om ter kerke te gaan". Om de afstandsbezwaren
weg te nemen zijn indertijd bijkerken opgericht te Warns (Bakhuizen) en Burgwerd (Bolsward).
Enthousiast is de volgende uitlating van een zielzorger, die lange
tijd in Sneek werkzaam is geweest. „Zolang er - als daar in Rooms
Friesland - reeksen van boeren en boerinnen voor dag en dauw opstaan, om, nuchter blijvend, tientallen van koeien te melken, daarna
ter kerke te rijden en de Heilige Eucharistie te vieren, zie, zolang
vraagt het ons weinig moeite het Credo in de heiligheid van Rome's
kerkgemeenschap te belijden"1.
In het algemeen hebben de andersdenkenden in Friesland bijzonder respect voor de huwelijksbeleving en de kerksheid van de
katholieken. Dit laatste bleek in Woudsend, toen de katholieken
trachtten te formuleren, waarom en in hoeverre de andersdenkenden in hun omgeving bijzondere waardering hadden voor de groep
katholieken.
„Ze vinden ons erg kerks".
„De meeste andersdenkenden hebben er wel waardering voor, dat als wij
Zondag hebben bijv. op 15 Augustus en als het dan kan om de zaak wij ook
Zondag houden. Dat hebben ze het liefst".
Ze waarderen „dat ze altijd bijna dezelfden naar de H. Mis zien lopen".
„Voor enkele dingen hebben zij wel respect. Dat wij 's Zondags altijd naar de
H. Mis gaan indien we goed zijn en dat er iedere dag weer mensen in de kerk
komen".
„Een andersdenkende heeft respect voor de katholiek omdat die door weer en
wind naar de kerk gaat en zíj het er gauw bij laten zitten".

Deze enkele waarnemingen wijzen zeker op een bijzondere kerksheid van de katholieke Friezen. Bij gebrek aan systematische onderzoek-resultaten is er in dit opzicht geen verdere nuancering mogelijk. Er valt echter zelfs op het platteland een lichte achteruitgang
ι J. WESTERMAN, Kanttekeningen bij een jubileumboek, in: Omhoog, 6 Oct., 1951.

176

te constateren. Wat de schrijver van „Frysk Bloed" meedeelt hieromtrent werd door verschillende geestelijken tijdens interviews bevestigd. Er is een goede kerksheid, maar „dit wil niet zeggen, dat
het bezoek aan het lof des Zondags en mis- en lofbezoek door de
week niet beter zou kunnen, maar, gezien de aard van het werk, en
ten plattelande, de afstanden van de kerk, is het niet onbevredigend
in vergelijking met andere delen van ons land. Wel meen ik dat er
over het algemeen op dit punt achteruitgang te bemerken valt" 1 .
E E N R E L A T I E F HOOG G E B O O R T E - N I V E A U

Het geboorte-niveau van de katholieken in Nederland ziet Van
Heek ook als een uiting van religieus élan. Het godsdienstige élan
kan zich immers o.a. uiten in een intensieve beleving van de specifiek katholieke moraal-theologische normen2.
Het is een feit, dat de katholieken in Friesland in vergelijking met
de katholieke bevolking in de overige provincies in dit opzicht een
bijzondere plaats innemen. Het gemiddeld aantal levendgeborenen
in 100 bestaande eerste huwelijken (1947) naar kerkelijke gezindte
van de vrouw bedraagt voor de katholieken in Friesland 492, voor
de katholieken in Nederland als geheel 444. Friesland wordt in dit
opzicht alleen door Drenthe overtroffen. De cijfers voor de totale
bevolking van Friesland en Nederland bedragen resp. 342 en 3533.
E E N B E T R E K K E L I J K HOOG A A N T A L
P R I E S T E R - EN K L O O S T E R R O E P I N G E N

Als indicatie van een groot godsdienstig élan kan eveneens het relatief hoog aantal roepingen in Friesland genoemd worden. Alleen
voor de priesterroepingen staan ons enige gegevens ter beschikking.
De katholieken in Friesland hadden in de periode 1931-1950 van
alle provincies in Nederland het hoogste aantal priesterstudenten
per 1000 gelovigen per jaar. Dit getal bedroeg 5.41 tegen een landelijk gemiddelde van 3.624. Bij een telling in 1951 waren er in totaal
221 in Friesland geboren priesters. Hiervan waren er, op 4 onbei ANONYMUS, Frysk Bloed, t.a.p., 322.
2

VAN HEEK, Het geboorte-nweau, 116.

3 Vgl. 12e Volkstelling annex Woningtelling, 31 Mei 1947, serie A, deel IV, blz. 65.
De aanvullende cijfers werden berekend op grond van staat 24 op blz. 62.
4
J. J. DELLEPOORT, De priesterroepingen in Nederland, Den Haag 1955, 175.
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kenden na, werkzaam in hun geboorteprovincie 14, in de rest van
Nederland 118, en in het buitenland 85'.
Zowel Rogier ab Aukes brengen dit hoge aantal priesterroepingen in verband met het bijzondere gehalte van het diasporakatholicisme2. Met enige trots vermeldt de laatste, uit Friesland afkomstige auteur, het opmerkelijke feit, dat de kleine katholieke
gemeenschap van Friezen in korte tijd de bisschoppen Gorgonius
Brandsma aan tropisch Afrika schenkt, Frans Mebius Kramer uit
Hartwerd aan China, Klaas Hettinga uit de Bird bij Heeg aan
Pakistan, allen uit oude boerenfamilies van de zuidwesthoek en aan
elkaar verwant. Aukes vergeet hier nog te vermelden Mgr. Teerenstra, apostolisch vicaris van Doumé. Verder noemt hij bisschop
Jouke de Lange, werkzaam in Brazilië en afkomstig uit St. Nicolaasga. Twee bakkerszoons, een uit Leeuwarden, de ander van Nes
op Ameland, bestijgen na elkaar de aartsbisschoppelijke troon van
Utrecht3. Op het kleine getal katholieken zou men hier dus zelfs
van een relatief hoog aantal bisschoppen kunnen spreken.
EEN STERK P L I C H T S B E S E F EN E E N
GROTE V O L G Z A A M H E I D A A N H E T KERKELIJK GEZAG

De katholieke Fries heeft een zekere puriteinse inslag, met een
neiging naar ernst, rigorisme en idealisme. Hij neigt naar het
moeilijk goede; wat de meeste offers en moeite kost is het beste.
„Niet kleinzerig zijn, geen dispensatie in het nuchter-zijn, een flinke
versterving in de vasten, geen excuus voor het kerkbezoek, blijven
knielen in de kerk, of je moet beslist niet meer kunnen" 4 .
Zijn moraalopvattingen vertonen een zekere eenzijdigheid, men
zou zeggen sterk wettisch met anderzijds enige verwaarlozing van
de gemeenschapsdeugden en van de onderlinge liefde. Een sterk
accent krijgen: het eerbiedig gebruiken van Gods naam, de vervulling van de Zondagsplichten, het respect voor andermans eigendom, eerlijkheid, matigheid in sterke drank en de soms preutse
normen van zedigheid en fatsoen. Er is hier duidelijk sprake van
een „pénétration Calviniste".
Een andere zegsman meent, dat „de katholiek van het Friese
1
2

3

Deze gegevens werden verzameld door J. Demes te Dokkum.
ROOIER, Bijdrage tot de Friese Kerkgeschiedenis, t.a.p., en AUKES, Katholieke
Friese Geslachten, 3.
AUKES, Het ¡¿mergo", t.a.p., 42.
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* ROORDA, La.p., 192, passim.

platteland en de kleinere Friese steden" vrij orthodox is en conservatief van instelling. „Aanvaarde godsdienstige gebruiken en kerkelijke practijken zijn moeilijk te wijzigen (waterdrinken vóór de
Communie) en trouw in deze, meer dan innerlijke beleving, bepaalt
zeer sterk de waardering: goed of minder goed katholiek. Kerkelijke
feestvieringen krijgen zelden een uitbundig karakter en originaliteit
is nagenoeg nooit te vinden. Hier niet het zonnige blije en nonchalante van de zuidelijke geloofsgenoten, maar een wettische en bijna
mathematische precisie".
Groot is de eerbied van de katholieke Fries voor de priester.
Volgens Roorda is hij terughoudend in zijn critiek op de geestelijkheid, maar is hij tegelijkertijd veeleisend voor de priester, die door
hem zeer ernstig wordt genomen. Het is weer de trouw, die de
volgzaamheid aan het kerkelijk gezag kenmerkt. De auteur van
„Frysk Bloed" is er ook van overtuigd, dat de katholieke Fries zich
in zijn waardering voor bepaalde uitingen van het katholieke leven
sterk laat richten door de wil of de wens van de kerkelijke overheid
en door het oordeel van de geestelijken, die zijn sympathie hebben.
„Eerbied voor de geestelijkheid zit hem in het bloed, al kan hij zich
soms scherp kritisch uiten over hun gedragingen, en heeft hij een
besliste tegenzin in wensen, die als ,geboden' worden opgediend.
Juist dit vertrouwen in zijn geestelijkheid deed katholiek Friesland
telkens weer de bereidheid opbrengen om, ten bate van de ontwikkeling van het katholieke leven, in én buiten de provincie,
geestelijke én geldelijke offers te brengen"1. „Zijn kerk staat letterlijk en figuurlijk in dat weidse, majesteitelijke land in het blikpunt
van zijn dagelijkse visie... Nergens", aldus Westerman, „in heel het
Utrechtse (bisdom) spreken ze vaker en trouwer over ,ons' pastoor,
.ons' kapelaan en ,om' pater, die er doorgaans behalve kerkambtenaren mogen zijn"2.
Dat de volgzaamheid aan het kerkelijk gezag ook in het practischorganisatorisch vlak doorwerkt, stellen wij later aan de orde.
EEN N A D E R E TOELICHTING V A N HET
G O D S D I E N S T I G É L A N I N DE O U D E N E D E R Z E T T I N G E N

Afgaande op de gegevens van de kerkelijke observantie geven de
oude nederzettingen in de steden, Bolsward uitgezonderd, een veel
minder gunstig beeld te zien dan het platteland.
1
2

ANONYMUS, Frysk Bloed, t.a.p., passim, 325.
WESTERMAN, t.a.p.
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Waarschijnlijk is de betrekkelijke kwetsbaarheid van de katholieke
bevolkingsgroep in Leeuwarden voor een belangrijk deel een erfenis
van het verleden, gezien het relatief hoog aantal armen en bedeelden onder de katholieken nog in het midden van de vorige eeuw.
Een spreidingskaart van de non-paschanten, enige jaren geleden
vervaardigd, bracht aan het licht, dat dezen bijna uitsluitend
woonachtig waren in sociaal gedevalueerde wijken. De ervaringen
van de kerkelijke en gemeentelijke sociale zorg bevestigen, dat hier
meestal sprake is van een armoede-non-paschantie. Hetzelfde geldt
voor de gemengde huwelijken zonder dispensatie gesloten. De afval
van katholieken o.m. via het gemengde huwelijk moet in Leeuwarden niet onbelangrijk zijn geweest 1 . De migratie op korte afstand
naar het enige uitgesproken stedelijk centrum van Friesland met
thans meer dan 80.000 inwoners heeft wellicht ook menige plattelandskatholiek voor moeilijke aanpassingsproblemen gesteld. Dit te
meer, omdat het godsdienstig milieu in de hoofdstad verre van
orthodox genoemd kan worden. Het percentage buitenkerkelijken
bedroeg in 1947: 37.0 % . O p het totaal van de mannelijke gezinshoofden per beroepsgroep krijgen wij de volgende cijfers: intellectuelen 33.5 %, arbeiders 49.9 % , industriearbeiders 50.9 % en
grondwerkers 54.4 % buitenkerkelijk.
Een betrekkelijk ongunstige en een bijzonder gunstige uitzondering onder de vijf steden vormen resp. Harlingen en Bolsward. De
eerste stad scheen vroeger volgens V a n Hinte als het ware geschapen
voor de Reformatie. Sinds de voltooiing van de Afsluitdijk zou
Harlingen wereldser zijn geworden. De buitenkerkelijkheid nam
o.m. ten gevolge van een betrekkelijk groot aantal immigranten toe.
De invloed van het Leger des Heils is er groot en deed er de kerkelijkheid afnemen 2 . Volgens goed geïnformeerde insiders zou het
aantal afgevallen katholieken opmerkelijk hoog liggen. Zowel in
Leeuwarden als in Harlingen zou een locaal onderzoek alleen een
dieper inzicht kunnen geven in de specifieke factoren van het afvalproces.
Bolsward was in 1947 voor 37.8 % katholiek. Het percentage
buitenkerkelijken, 13.8 %, is er lager dan in menige plattelandsgemeente. Het is een typische dorp-stad, zonder belangrijke in1

2

Vgl. Α. KOOIKER EN G. MOULIJN, Ltcuivarden, in: Handboek Pastorale Sociologie,
II, Den Haag 1955, 340.
Б. VAN HINTE, Sociale en economische geografie oan Harlingen, Harlingen 1936,
251-256.
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dustriële aanzetten, sterk traditioneel gebonden. Een der respondenten sprak zelfs van een zeker „imitatie-katholicisme", hiermee
doelend op de sterke sociale controle binnen de katholieke groep.
De gelovigen zijn er zeer kerks, ook op doordeweekse dagen. Door
de vestiging alhier van de enige katholieke middelbare school in
Friesland heeft het belangrijk aan signatuur gewonnen. De kerkelijke statistiek betreffende de H. Communies geeft ons nog een duidelijke indicatie voor het bijzonder godsdienstig élan van deze
katholieke gemeenschap. De parochie Bolsward heeft het hoogste
aantal H. Communies per paschant van alle friese parochies, nl.
83.7 per j a a r (1952). De cijfers voor het dekenaat Sneek en het
Aartsbisdom Utrecht waren voor hetzelfde jaar resp. 59.6 en 39.5.
O p het platteland vraagt ook de uitzonderlijke positie van
Makkum nog om een bijzondere verklaring. De buitenkerkelijkheid
in de plaats zelf blijkt volgens de (minimale) gemeentelijke opgave
van 1948 12.8 % te bedragen, in vergelijking met sommige andere
dorpen van Wonseradecl zoals Pingjum met 27.8 % en Kimswerd
met 40.7 % nog betrekkelijk laag. De gemiddelde welstand van de
parochianen is er niet hoog en er komen betrekkelijk veel zwaksocialen voor. Het grootste gedeelte van de katholieke gezinshoofden
bestaat uit losse arbeiders. Het karakter van vissers- en havenplaats
heeft Makkum met Harlingen gemeen. Een respondent deelde het
volgende mee: „Makkum is een goede dorpsgemeenschap zonder
overdreven confessionele of standsscheidingen. Wanneer er gedanst
wordt gaat het er zeer democratisch aan toe. Er wordt nogal veel
gedronken en op zedelijk gebied doen zich gevallen voor, welke
zelfs in een grote stadsparochie zelden voorkomen. Dit is echter geen
specifiek katholiek verschijnsel. Overigens schrikt men nergens voor
terug als men tegen iemand iets heeft. Een onderwijzer werd allesbehalve zachtaardig weggewerkt". Merkwaardig voor Makkum is
het relatief hoog aantal stemmen op de C.P.N. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 1952 bedroeg dit in de twee stembureaux
6.6 % en 6.8 %, de hoogste cijfers van alle stembureaux in de gemeente Wonseradecl.
Een drietal oude nederzettingen in oostelijk Friesland, Heerenveen,
Wolvega en Steggerda, vragen nog om een aparte bespreking. Het zijn
weliswaar in de kern autochtone groepen katholieken, die hier
woonachtig zijn, - zij worden immers reeds in de eerste missieverslagen na de Reformatie genoemd - , doch zij krijgen toch
een uitzonderlijk karakter, omdat zij later een sterke uitbrei181

ding met vreemde import kregen ten gevolge van de verveningen.
Over de katholieken in Heerenveen deelt het rapport Goubau aan koning Willem I
betreffende de kerken in Friesland het volgende mee : „Het kerkgebouw dezer
gemeente is evenals anderen van te zwakke zamenstelling om op den duur te
kunnen dienen voor het oogmerk waartoe het is bestemd. Hierbij komt nog in
aanmerking dat buiten de gemeente, die 700 zielen sterk is, en waarvoor reeds
de kerk te klein is, in de zoomer mogelijk 2000 vreemde dagloners, die in de
veenen komen werken, ook hier hunnen Godsdienst moeten bijwonen"1.

Het is wel zeker, dat menig katholiek veenarbeidersgezin zich na
het aflopen der verveningen in deze hoek van Friesland gevestigd
heeft. Van geconsolideerde verhoudingen kon men hier vooral op
het eind van de vorige eeuw niet spreken. De lage lonen van de
veenarbeiders, de gedwongen winkelnering, vaak met zware afpersingen gepaard gaande, leidden voortdurend tot woelingen,
conflicten en stakingen, die door deelname van soms wel 2000 arbeiders een massaal en dreigend karakter hadden2. De sociale
structuurveranderingen, die hiervan het gevolg waren, zijn zeker
niet aan de katholieke bevolking voorbijgegaan. De percentages
buitenkerkelijken in de plaatsen Heerenveen (35.5 %) en Wolvega
(33.0%) gaan ver uit boven het friese gemiddelde. Wat de kerkelijke
observantie betreft zijn de gevolgen van deze ontwikkeling in het
verleden voornamelijk in de parochie Heerenveen aanwijsbaar;
niet zozeer in de parochies Wolvega en Steggerda.
DE N I E U W E N E D E R Z E T T I N G E N
IN D R A C H T E N EN O M G E V I N G

De nog maar nauwelijks twintig à dertig jaar geleden gevestigde
katholieke kernen in Drachten, OosUrwolde en Bergum wijken wat
godsdienstig élan betreft sterk af van de kleine friese plattelandsparochies. Hier is de diaspora ook in religieuze zin problematisch.
Groepsvorming en traditionele bindingen ontbreken nagenoeg
geheel. In de gemeenschapsvorming van de katholieken in de plaats
Drachten begint enige tekening te komen. De sterke versnippering
van de gelovigen en de aard van het godsdienstig milieu is in
cartogram 8 aangegeven.
De ideologische structuur van het noordelijk deel van oostelijk
Friesland is positief orthodox. De buurtgemeenschap Zwagerbosch
1
2

LETSCHERT, t.a.p., 110.
Vgl. STA VERMAN Buitenkerkelijkheid, 178-179.
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in de zuidwestelijke hoek van de gemeente KoUumerland verbreekt
even het egaal orthodoxe beeld. Hetzelfde doet zich voor in de streek
Boelenslaan, Harkema Opeinde en Houtigehage. De eerste twee
dorpen, nog behorend tot de gemeente Achtkarspelen, kunnen als
een uitloper van de meer vrijzinnig georiënteerde zuidelijke gemeenten beschouwd worden. In Z.O. Friesland treft men de meeste
„probleemdorpen" aan, waar sociale achterstand samengaat met
vormen van godsdienstig en politiek extremisme, o.a. in Friese
Palen, Lippenhuizen, Nij Beets, Tynje, Jubbega-Schuringa, Hoornsterzwaag, Noordwolde, Haulerwijk en in Appelscha, inclusief het
overwegend communistisch dorp Ravenswoud. In het noordelijk
deel van oostelijk Friesland wonen de katholieken dus in een geheel
anders georiënteerd milieu dan in het zuidelijk deel.
De nieuwe nederzettingen laten duidelijk het beeld zien van een
religieuze gemeenschap in opbouw. De zwakke plekken worden
vooral veroorzaakt door de verdoken of latente katholieken, die
reeds in Drachten en omgeving woonden, voordat er ter plaatse een
kerkgelegenheid kwam. Geleidelijk aan werden - en worden nog deze gelovigen in de kerkelijke gemeenschap teruggevoerd en er is
meestal al veel bereikt, wanneer zij hun kinderen een katholieke opvoeding geven.
Meestal staat een niet-kerkelijk gesloten huwelijk in de weg. In Drachten c a .
staan tegenover 60 huwelijken, waarvan beide partijen katholiek gedoopt zijn, 59
gemengde huwelijken. Bij het nagaan van de herkomst der katholieke huwelijkspartners in de gemengde huwelijken kon worden vastgesteld, dat deze grotendeels uit gebieden buiten Friesland komen, terwijl de niet-katholieke partners
uit Drachten en omgeving afkomstig zijn. Hierbij moet bijzonder gewezen worden
op het feit, dat vele Friezen, die in Duitsland, Polen en Indonesië werkzaam zijn
geweest met een katholieke vrouw zijn teruggekeerd zonder dat het huwelijk
kerkelijk was gesloten.

De tweede groep gelovigen, de bekeerlingen, hebben vaak aanpassingsmoeilijkheden, omdat de gedeeltelijke of totale breuk met hun
oude relaties nauwelijks gecompenseerd kan worden door een nieuw
milieu, waarin zij zich werkelijk geborgen voelen. De derde groep,
katholieke immigranten-gezinnen, uit de rest van Friesland of uit
streken buiten Friesland afkomstig, vormen aanvankelijk de dragende
kern van de katholieke gemeenschap.
De afwijking in de mate van kerkelijke observantie tussen de oude
en nieuwe nederzettingen is hiermee wel voldoende verklaard.
Onder het oogpunt van godsdienstig élan zijn deze twee soorten gemeenschappen eigenlijk niet onderling vergelijkbaar.
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DE P O S I T I E V E W E R K I N G
V A N DE D I A S P O R A - F A C T O R EN A N D E R E
REGIONALE FACTOREN

Het bijzondere godsdienstige élan van de katholieke Friezen werd
in het voorgaande binnen de provincie enigszins gelocaliseerd en
tevens werd aangeduid, welke negatief werkende factoren in sommige
parochies een afwijking van het gunstige totaalbeeld teweegbrachten. Meer concreet kunnen wij ons thans afvragen, welke
regionale factoren mogelijk de ontwikkeling van een bijzonder godsdienstig
élan hebben bevorderd in de zuidwesthoek 1 , de randgebieden daarvan,
inclusief Bobward en in de kleine plattelandsparochies rond de stad
Leeuwarden, zoals Dokkum, Dronrijp, Wytgaard, Warga-Wartena,
Oosterwierum en Irnsum.
Bij alle negatieve invloeden, die van een diaspora-situatie kunnen
uitgaan, is er ook een sterk positieve invloed aanwijsbaar in de
kleine plattelandsparochies. De gelovigen vormen zeker bij een concentratie in het kerkdorp een overzichtelijke groep. De vele kleine
groepen hebben ieder hun eigen zielzorger, die gewoonlijk in hoog
aanzien staat en een bijzonder sterke sociale controle op de katholieke gemeenschap kan uitoefenen. Piebenga schrijft bijv. over de
zuidwesthoek: „ I t gesach, dat de geastliken yn de roomske doarpen
hawwe, is dan ek in ein hinne abslút. It is noch net sa lang lyn, dat
op inkelde plakken de froulju's-rollen yn in toanielstik fan de manlju
spille wurde moasten" 2 . De geestelijken zullen dit gezag, als aanvulling op de meestal strenge gezinsopvoeding en op de diep gewortelde familie-tradities, gebruiken tot handhaving van de godsdienstige en zedelijke normen, juist als tegenwicht tegen de negatieve
invloeden van de diaspora-situatie. Dat het aantal parochies met
daaraan annex ook organisaties en instellingen in de friese diaspora
zeer groot is in vergelijking met het totaal aantal gelovigen, brengt,
zoals wij later nog zullen zien, bezwaren met zich mee, doch feitelijk
is hiermee zeker ook een grotere beïnvloedingsmogelijkheid gegeven, die mede van betekenis is voor het behoud van het godsdienstig élan. Volgens een berekening van Fischer telde Nederland
1

De Zuidwesthoek in engere zin omschrijft Piebenga ab volgt: „De Súdwesthoeke
is dat diel fan Fryslân dat bisuden de streek Makkum, Boalsert, Snits, en
biwesten de streek Snits, Sint Nyk, Teakesyl leit" (J. PIEBENGA, It eigen aerd
fan de Súdwesthoeke, Snits 1953, 30].

ζ Ibid., 56.
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in 1947 één zielzorger op 1300 gelovigen. Voor Friesland bedroeg
dit getal in hetzelfde jaar één zielzorger op 447 katholieken1.
Onder de positief werkende factoren kunnen wij vervolgens het
friese volkskarakter noemen. Aukes, de kenner van de katholieke friese
geslachten, spreekt van een „verbeten vasthouden in trouw aan de
oude kerk - een trouw die in de rooms gebleven families zo goed en
vanzelfsprekend stoelde in de Friese aard" 2 . Het typisch friese onder
invloed van de volksaard moet volgens Roorda in kleiner verband,
in de beleving van geloof en zedenleer door persoon en gezin, dus
veeleer in de primaire bindingen gezocht worden. „Er zijn onvervangbare waarden bij, in diep gewortelde overtuigingen verankerd;
hun streng-idealistische huwelijksopvatting, sterk ouderlijk gezag,
gezinsgebruiken en familie-tradities, eerbiedige schroom voor het
heilige, volksdeugden: het zijn waarden, waar zelfs de zielzorg niet
zonder schade in ingrijpt, als zij de volksaardige ondergrond miskent" 3 . Wil deze factor positief kunnen werken dan moet het katholieke volksleven ook diep geworteld zijn in de friese traditie. Dit
geldt nu voornamelijk voor de kleinere steden en de plattelandsparochies. Piebenga meent „dat de aide Súdwesthoekster roomske
boerefamyljes in sterke tradysje fortsjintwurdigje, tige opinoar
oanwiisd binne en yninoar om trouwe..." 4 . In de zuidwesthoek
heeft de katholieke friese beweging het „Roomsk Frysk Boun" relatief de meeste leden
De parochie Woudsend heeft relatief het hoogste aantal leden, nl. 25.7 % van
het totaal aantal parochianen (1952). Hierop volgen de parochies Wytgaard
(15.7%),Roodhuis(13.2%),Heeg(12.1%),Bakhuizen(10.6%)enSt.Nicolaasga
(10.3%).

Voor de twee zozeer verschillende katholieke nederzettingen te
Woudsend en Drachten hebben wij de mate van autochtoniteit
nauwkeurig berekend. In het parochiegebied van Woudsend zelf
werd 36.1 % van de parochianen geboren, in de friese steden slechts
5.2 %, in de rest van Friesland 49.7 %, zodat 91.0 % in Friesland
geboortig is, tegen 3.2 % in de overige nederlandse provincies, afgezien van de 5.8 % onbekenden'. Men vergelijke cartogram 9.
1

Vgl. DELLEPOORT, a.w., 146.

2

AUKES, Het „emergo", t.a.p., 41.

3 ROORDA, t.a.p., 194, 192-193. 4 PIEBENGA, It eigen aerd, 47.
5
Voor een nadere toelichting van de enquêtes in Woudsend, Drachten en
Leeuwarden gehouden vergelijke men bijlage 1.
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O m het autochtoon karakter van de Woudsendster katholieken
nog verder te peilen zijn wij de geboorteplaatsen nagegaan van de
vaders en grootvaders in de mannelijke lijn van 53 thans in deze
parochie woonachtige katholieke gezinshoofden. (Zie tabel 9.)
Van de 26 gezinshoofden, die in Woudsend waren geboren,
hadden er 11 een vader, die eveneens in Woudsend geboren was en
op deze groep waren er weer 6, wier grootvader ook afkomstig was
uit Woudsend. A b de „onbekenden" het beeld niet te zeer verstoren
zien wij dus een typische halvering per generatie.
In tegenstelling tot deze oude nederzetting is de katholieke gemeenschap in de nieuwe nederzetting Drachten grotendeels allochtoon. In 1952 was slechts 5.6 % van de gelovigen in de gemeente
Smallingerland (hoofdplaats Drachten) geboren. Uit Leeuwarden
kwam 3.5 % en uit het overige deel van Friesland 22.9 %. In de rest
van Nederland was 43.0 % geboren en in het buitenland zelfs 25.0%.
Een zeer heterogeen gezelschap dus, grotendeels zonder historische
verbondenheid met het huidige woongebied, zodat de positieve invloed van het friese volkskarakter hier nauwelijks van betekenis zal
zijn. In het volgende hoofdstuk zullen wij zien, dat het merendeel
van het katholieke kader in Friesland autochtoon is.
Naast de doorwerking van het volkskarakter en van de volkstraditie in de autochtoon katholieke families kan als andere gunstige
factor genoemd worden voor het godsdienstig élan het betrekkelijk
orthodox karakter van de omringende groepen andersdenkenden, met name
in de zuidwesthoek en in de parochie Dokkum, het diagonaalgebied van Z.W. Friesland naar N . O . Friesland, Leeuwarden uitgezonderd. Juist in dit gebied ligt het grootste aantal plattelandsparochies, terwijl in de kruisende diagonaal van N.W. naar Z.O.
de nieuwe nederzettingen zijn gelegen van St. Jacobiparochie tot
Oosterwolde.
De kerkelijke verhoudingen in de zuidwesthoek zijn tamelijk
stabiel en traditioneel. Wat betreft de richtingen binnen de Hervormde Kerk is het gebied ten zuiden van de lijn Sneek-BolswardMakkum overwegend rechtzinnig. Het aantal kerkelijke gemeenten
is groot en dit brengt mee, dat het dorpsleven zich gaarne om de
kerk heen beweegt, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. „ M e n
laat ,de kerk in het midden', zelfs wanneer men er weinig persoonlijk
contact meer mee heeft. De ambstdragers bekleedt men met een
zeker gezag en men doet dit des te gereder, omdat er naast de kerk
dikwijls niet een ander lichaam is, dat deze centrale positie kan
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TABEL 9. De geboorteplaatsen van de gezinshoofden, hun vaders en grootvaders in mannelijke lijn
van de parochie Woudsend naar gebied in /955.1
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innemen" 1 . De zuidwesthoek is overwegend calvinistisch en het
grootste deel der bevolking behoort tot de orthodoxe richting der
Nederlands Hervormde Kerk of tot de Gereformeerde Kerken. In
de classis Sneek komen naast 34 orthodox-hervormde predikantsplaatsen slechts 6 vrijzinnige voor 2 . Dit orthodoxe karakter van de
omringende groepen geldt in mindere mate voor de plattelandsparochies in de omgeving van Leeuwarden.
In het diagonaal-gebied, dat van N.W. naar Z.O. Friesland de
orthodoxe strook kruist, komen nauwelijks formele parochies voor.
Hier liggen wel de nieuwe nederzettingen, Bergum uitgezonderd,
juist met het oog op de vroegtijdige en massale buitenkerkelijkheid
gevestigd. Ondanks de prijzenswaardige activiteit van de protestantse kerkgenootschappen in dit gebied is de godsdienstige onverschilligheid er nog groot.
Het is niet onmogelijk, dat de vestiging van katholieke apostolaatsposten in deze
onkerkelijke streken de protestantse activiteit heeft gestimuleerd. Zo troffen wij
in een aflevering van „Kerk en Wereld " (23 April, 1948) de volgende oproep aan :
„De vacature St. Jacobiparochie en Wier moet vervuld worden (onkerkelijkheid,
ring Harlingen half leeg, Pater O.F.M, plus 5 gezinsverzorgsters). Het werk is
moeilijk, maar zeker mogelijk voor wie er past. . . ".

Uit het feit, dat de omringende groepen van de katholieke minderheden in de plattelandsparochies overwegend orthodox-protestant
zijn kan zeker worden afgeleid, dat de zg. „pénétration calviniste"
hier bijzondere kansen heeft gehad. Wanneer er dan al een puriteinse
inslag valt waar te nemen in het religieus élan van de katholieke
plattelands-Fries dan ligt hier een belangrijke verklaringsgrond, al
impliceert dit nog niet, dat de Friezen „als geschapen schijnen voor
het reformatorisch Christendom" 3 .
Al is het waar, dat het orthodox milieu van de katholieke minderheidsgroep zal hebben bijgedragen tot het behoud van een ernstige
christelijke levensstijl der friese katholieken, anderzijds kan men zich
ook afvragen, waarom het reformatorisch belijden in feite zo weinig
aantrekkingskracht op de katholieken heeft uitgeoefend juist als
1
2
3

F. BLOEMHOF EN L. LUTEYN, De Greidhoek van Friesland, in: Handboek Pastorale
Sociologie, II, Den Haag 1955, 301.
M. STAVERMAN O.F.M., Hedendaagse godsdienst-sociografische schets, in: BijdrageFriesland, 139.
Vgl. Ds R. BIJL V.D.M., De Friese Protestant, in: Bijdrage - Friesland, 147. Eveneens
H. HETTEMA O.F.M. , Een echie'n een! Notities over het Friese voUcskarakter, in: Voortgang,
Mei 1955, 91.
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andere geloofsmogelijkheid in deze dominerende protestantse sfeer.
Hier ligt de veronderstelling voor de hand, dat de katholieke
groepen zich tegen deze mogelijkheid in zekere zin hebben beschermd. Met de openheid voor de protestanten in hun omgeving
is een zekere geslotenheid in de persoonlijke contacten samengegaan.
EVENWICHTSFIGUUR

T U S S E N O P E N H E I D EN

GESLOTENHEID

Voor een zekere openheid der katholieken ten opzichte van hun
protestantse omgeving in de oude nederzettingen is er alle aanleiding. De katholieke Friezen zijn immers geen „vreemden", maar
grotendeek mede opgenomen in de cultuur-sociologische eenheid
van het friese volk. Tegelijk hebben zij een apart orgaan ontwikkeld om zonder geestelijke schade met andersdenkenden om te
gaan. De contacten van de katholiek zijn zo gestructureerd, dat hij
een minimum aan gevaar loopt om onder druk van het in godsdienst afwijkend milieu te bezwijken. Soms ontbreekt het complementaire opvoedingsmilieu van de school1 en nemen de kinderen
deel aan niet-katholiek onderwijs.
Wanneer er enkele gezinnen in een bijna geheel protestantse
buurtschap wonen dan is het practisch genomen onmogelijk, dat
frequente contacten én van jongeren én van ouderen, ook ontmoetingen van meer persoonlijke aard, worden voorkomen. In een
dergelijke situatie kan het katholieke gezin ab een burcht gaan
fungeren en wordt het met recht een soort intermediair midden,
waarin de kinderen hun houding leren bepalen ten opzichte van
het bredere maatschappelijke leven, waarvan zij nu nog onder toezicht van de ouders maar straks in zelfstandigheid deel zullen uitmaken. In het gezin leert het kind zijn houding ten opzichte van de
andersdenkenden, de evenwichtsfiguur tussen openheid en geslotenheid. Het gezin werkt dan tegelijk als „zeef" en als „vorm" 2 .
In Woudsend en ter vergelijking eveneens in Leeuwarden hebben
wij getracht de appreciatie van de katholieken te peilen voor het
meer persoonlijk verkeer met de andersdenkenden, afgezien van de
functionele of zakelijke contacten. (Zie tabel 10.)
De persoonlijke contacten met de omringende groepen worden
door de katholieken te Leeuwarden meer op prijs gesteld dan te
1

De confessionele organisaties en instellingen o.m. het katholieke onderwijs,
worden in het volgende hoofdstuk behandeld.

2

Vgl. OLDENDORFF, a.w.,

116.
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TABEL 10. Stelt U er prijs op om ook buiten Uw beroepswerkzaamheden
(kring van ortenden, kermissen, gizeliigheidsverentgingcn, uitgaansavonden enz.)
omgang te hebben met nUt-katholüken?
Woudsend

Leeuwarden

abs.

%

abs.

%

32
32
46
20
10

22.9
22.9
32.9
14.3
7.1

134
137
64
88
17

30.4
31.1
14.5.
20.0.
3.9

140

100.0

440

100.0

Mening

2. Ja, wanneer het min of meer noodzakelijk is.
3. Neen, liefst zo min mogelijk.
4. Geen mening.
Niet ingevuld/overigen
Totaal

Woudsend. Dit komt reeds tot uiting in het aantal personen met een
positieve voorkeur. De ja-antwoorden geven voor Leeuwarden een
percentage van 30.4 % tegen 22.9 % voor Woudsend. De verschillen
krijgen meer reliëf, wanneer de beperking „min of meer noodzakelijk" wordt toegevoegd, doch een scherp onderscheid treedt
eerst op bij de neen-antwoorden. In Woudsend heeft 32.9 % liefst
zo min mogelijk contact met andersdenkenden, in Leeuwarden
slechts 14.5 %.
De verschillende uitkomsten voor Leeuwarden en Woudsend bevestigen de veronderstelling, dat er in een stad meer openheid is dan
in een klein dorpsmilieu. In beide gevallen is er echter geen duidelijke tendenz óf naar een totaal zich afsluiten óf naar een totale
openheid. Uit de toelichting van de antwoorden, die sommige
respondenten te Woudsend gaven, blijkt terstond het waarom van
de mate van reserve, die de katholieken zich willen opleggen. Men
apprecieert in het algemeen de contacten met de andersdenkende
buren en kennissen en doet ook mee aan gezamenlijke sportbeoefening, voetballen, volley, schaatsen, kaarten, biljarten en dammen.
Bij feestelijkheden en uitgaansavonden zijn de katholieken echter
liever onder elkaar .„Gezelligheid, plezier en vertier liever in eigen
kring, hetzij in Woudsend, hetzij in de omgevende dorpen, waar
katholieke clubs te vinden zijn", zo schrijft een der respondenten.
Een ander heeft verschillende niet-katholieke kennissen, „maar op
het gebied van gezelligheidsvereniging houd ik het met een katholiek, daar voel ik me beter thuis", terwijl een derde meent, dat de
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contacten met andersdenkenden bij de uitoefening van het beroep
heel goed verlopen, „maar met uitgaansavonden nemen zij het op
zedelijk gebied niet zo nauw".
Een meer intieme relatievorming, die wel eens aanleiding zou kunnen geven tot een gemengde verkering of tot uit het oogpunt van geloof of zeden gevaarlijke verhoudingen, wordt gewoonlijk vermeden.
Waar het gemengde verkeringen betreft is men van katholieke
zijde hierin reeds minder toeschietelijk dan van protestantse zijde.
Hoezeer het strenge katholieke standpunt in deze gevolgen kan hebben voor de persoonlijke omgang met andersdenkenden moge
blijken uit de volgende pastorale raadgeving van een anoniem
priester, aangetroffen in een boekje over het gemengde huwelijk,
uit het begin van deze eeuw.
„Wat voor de kinderen van kracht is, geldt ook voor de ouders. Als de kinderen
geen vertrouwelijke omgang met Protestanten mogen hebben en geen vriendschap sluiten met hen, dan mogen het ook de ouders niet. Protestantsche kennissen en vrienden bij zich aan huis toelaten, noch bij dezulken bezoeken afleggen,
en mocht er zulk cene gevaarlijke vríendschapsbetrdcking op het oogenblik
bestaan, ze dan zoo spoedig mogelijk afbreken" 1 .

Een streng protestants milieu werkt „verkeerde" verhoudingen
zeker niet in de hand. Er is in dit opzicht soms een geslotenheid aan
beide kanten. Wanneer er iets gesignaleerd wordt in een fries dorp,
dat ongepast schijnt dan werkt de sociale controle feilloos en hangt
men 's avonds zowel bij de pastoor als de dominee aan de bel2. De
gestrengheid aan katholieke zijde om een gemengd huwelijk te
voorkomen vraagt echter nog om een bijzondere toelichting.
HOE DE P E R S O O N L I J K E O N T M O E T I N G
IN H E T C O N N U B I U M MET A N D E R S D E N K E N D E N
WORDT VERMEDEN

Het gemengde huwelijk is zeker een typisch stadsverschijnsel, maar
het wordt eveneens in alle noord-europese allochtone diaspora1

2

CHRISTIANUS, R.K. PR., Over het gemengde huwelijk. Een ernstig woord tot de Katholieken, geciteerd door CANNEGIETER, a.w., 211. Vgl. eveneens G. PONSIOEN S.C.J..
De wijziging in de gezinsstructuur, in: Sociaal Kompas, 1954, 161. Volgens deze
auteur kende de negentiende eeuw het gesloten gezinstype, dat door de Katholieke Kerk sterk werd begunstigd „omdat men hier een grote beveiliging in
zag tegen de wereld en haar gevaren". De bescherming tegen het gevaar van
een gemengd huwelijk zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.
ANONYMUS, Frysk Bloed, t.a.p., 328.
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gebieden aangetroffen. Hoe kleiner immers het aandeel der katholieken is in de verspreiding des te meer kans bestaat er op connubium
met de omringende groepen. Tegenover deze bevorderende factor
staan echter twee belemmerende factoren, die in de plattelandsparochie
van Friesland beide gerealiseerd zijn. Algemeen gold tot op heden
de strenge dispensatie-practijk van het vroegere Aartsbisdom, zodat
de medewerking van de katholieke geestelijkheid aan het tot stand
komen van een gemengd huwelijk niet spoedig werd gegeven. In de
orthodoxe milieus komt daar nog bij een zekere groepscohaesie aan
beide kanten.
Een afwijzing van het gemengde huwelijk concentreert alle aandacht op de eigen, kleine groep. Hierbij komt nog de beperkte
sociale horizon van de kleine leefgemeenschappen. Men zou kunnen
spreken van een beperkte „huwelijksmarkt", een direct gevolg van
de diaspora-situatie. Wanneer de kansen nu gering zijn en de keuze
beperkt dan ligt uitstel van het huwelijk voor de hand en zelfs is het
mogelijk, dat er om deze reden minder gehuwd wordt.
In dit verband hebben wij een onderzoek ingesteld naar het eventueel minder en later huwen derfriese katholieke vrouwen aan de hand van
de volkstellingen van 1909 en 1947.
In 1947 was van alle katholieke vrouwen in Friesland 56.0 % gehuwd. Ditzelfde cijfer voor de totale friese vrouwelijke bevolking
TABEL 11. Het aantal gehuwde vrouwen volgens de volkstelling van 31 dec. 1909
en 31 mei 1947 voor de katholieke en totale bevolking van Friesland en Nederland
vergeleken met de leeftijdsgroep der vrouwen van 20 jaar en ouder1.
Friesland
gezindte

katholiek
totaal
1

%
gehuwd
1909

1947

52.2
64.2

56.0
68.1

Nederland

Index
1909=100

107
106

%
gehuwd
1909

1947

55.1
59.0

60.5
64.4

Index
1909=100

110
109

De aandelen vermeld voor het jaar 1909 hebben betrekking op het aandeel van
de 20-jarige en oudere gehuwde vrouwen in de leeftijdsgroep der vrouwen van
20 jaar en ouder, terwijl voor 1947 het aandeel berekend is vanuit het totaal
gehuwde vrouwen. De hierdoor ontstane verschillen zijn voor de vergelijking
niet relevant.
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ligt aanmerkelijk hoger nl. 68.1 %. Landelijk gezien constateren wij
ook een minder huwen bij de katholieke vrouwen, doch de verschillen zijn hier niet zo groot. De werkingsintensiteit van de factor
minder huwen is voor de katholieke friese vrouwen dus veel sterker:
niet alleen, omdat de katholieke vrouwen van Friesland in dit opzicht achterblijven bij die van Nederland, maar ook, omdat het
aandeel gehuwden van totaal Friesland belangrijk boven het aandeel gehuwden van Nederland als geheel uitkomt. Hoewel in 1909
de percentages in het algemeen iets lager liggen komen daar dezelfde tendenzen naar voren.
Uit de volgende tabel blijkt bovendien, dat de katholieke friese
vrouwen later huwden.
TABEL 12. De verhoudingsgetallen tussen het percentage katholiek gehuwde vrouwen per
geboortejaargroep en het percentage 'totaal' gehuwde vrouwen per geboortejaargroep
op 31 dee. 1909 voor Friesland en Nederland.
geboortejaargroep

Friesland

Nederland

1889-1880
1879-1870
1869-1860
1859-1850
1849-1840
1839-1830
1829-e.v.

61
81
85
91
92
90
77

86
94
96
96
94
93
94

Het getal, dat de verhouding uitdrukt tussen het percentage
katholiek gehuwde vrouwen en het percentage totaal gehuwde
vrouwen bedraagt voor Friesland in de leeftijdsgroep 20-29 jaar
slechts 61, oplopend tot 91 bij de 50-59 jarigen: van de oudere
vrouwen zijn er dus meer gehuwd dan van de jongere. In minder
sterke mate doet zich hetzelfde verschijnsel in Nederland voor. De
nodige gegevens ontbraken om dit later huwen van de katholieke
friese vrouwen ook voor een meer recent tijdstip na te gaan1.
1

„Later huwen" kan hier in tweevoudige zin worden opgevat. De katholieke
vrouwen kunnen in het algemeen op latere leeftijd een huwelijk aangaan, maar
het is ook mogelijk, dat de katholieke vrouwen steeds „normaal" gehuwd
hebben, d.w.z. in gelijke mate als de totale vrouwelijke bevolking, maar in de
afgelopen jaren in de jongere leeftijdsklassen steeds minder zijn gaan huwen en
niet zonder meer op latere leeftijd. Van deze twee mogelijkheden lijkt ons de
eerste het meest aanvaardbaar.
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Een volledige interpretatie van de hier geconstateerde feiten valt
buiten het kader van deze studie. Een bijzondere werking in katholieke kring van de huwelijksontbindende factoren (sterfte, echtscheiding) kan niet worden aangenomen. Het verschil in getalsterkte
tussen mannen en vrouwen biedt ook geen volledige verklaring.
Bij de volkstelling van 1909 was het percentage katholiek gehuwde mannen in
Friesland 57.1% tegenover 65.1% van het totaal aantal gehuwde mannen in
deze provincie. Een zelfde verschijnsel constateren wij ook voor Nederland, waar
de percentages resp. 57.1% en 62.1% bedroegen. De volkstelling van 1947 geeft
een soortgelijk beeld, hoewel de aandelen over het algemeen hoger liggen.
In feite kende Friesland in 1909 en in 1947 resp. slechts 92 en 90 katholieke
mannen (20 jaar en ouder) op 100 katholieke vrouwen (20 jaar en ouder).
Dezelfde cijfers zijn voor Friesland totaal 99 en 98, voor de katholieken in Nederland 96 en 95 en voor Nederland totaal 95 en 96. Deze bijzondere situatie van
de katholieke friese mannen zal zeer waarschijnlijk samenhangen met het hoge
vertrekoverschot van de katholieke bevolking in Friesland.
Was het geringe aantal mannen op 100 vrouwen bij de katholieken in Friesland
werkelijk de allesverklarende factor van het minder huwen, dan hadden wij
mogen verwachten, dat bij de katholieke mannen niet minder gehuwd was dan
bij het totaal aantal mannen. De vaststelling in onze eerste premisse laat echter
duidelijk uitkomen, dat bij de katholieke mannen zowel in Friesland als in
Nederland wél minder gehuwd werd.

Het minder huwen zou ook verklaard kunnen worden uit de sociaaleconomische positie van de katholieke Friezen. Er is zeker veel
armoede geweest in katholieke kring, maar de ernstigste gevolgen
van de historische verdrukking waren de katholieken op het eind
van de vorige en aan het begin van deze eeuw al te boven. De overwegend agrarische structuur van de provincie met als gevolg, dat
de kinderen gemakkelijk langer in het boerenbedrijf werkzaam
blijven, geldt evenzeer voor de totale bevolking. Zo gezien krijgt de
invloed van de diaspora-situatie als verklarende factor van het
feitelijk minder en later huwen der friese katholieken toch wel meer
reliëf1. Uit de cijfers van de jaarlijkse huwelijkssluitingen naar ge1

Deze interpretatie zou nader bevestigd kunnen worden door een vergelijking
met de diaspora-provincies Groningen en Drenthe. Omdat de katholieke
bevolking in Drenthe, met name in Z.O. Drenthe, grotendeels import-bevolking
is van de laatste eeuw en dit in zekere mate ook voor O. Groningen geldt lijkt
ons een vergelijking in dit opzicht minder waardevol. Bovendien is de katholieke bevolking van de provincie Groningen voor ongeveer de helft in de stad
Groningen woonachtig.
Aangezien het aantal priesters en kloosterlingen in Friesland werkzaam relatief
hoog is zou hierin nog een nadere verklaring van het „minder huwen" gevonden
kunnen worden. Op het hoog aantal priesters werd reeds gewezen. Een recent
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zindte blijkt echter, dat er na 1935 steeds minder sprake is van een
achterstand in katholieke kring. Na de tweede wereldoorlog kan
men zelfs een méér huwen constateren.
In de jongste decennia kan men in Friesland van een gepaste verruiming van de huwelijksmarkt spreken. Bij navraag naar de aard van
de contacten, die later tot een huwelijk aanleiding hadden gegeven,
kwam er in de boerenfamilies een opmerkelijke overeenstemming
aan het licht. De contacten waren sterk familiaal bepaald. De opmerking van Piebenga over het „in elkaar trouwen" ging reeds in
deze richting. Men huwde en huwt nog veel onder elkaar, van
familie tot familie is er vaak een heel netwerk van huwelijksrelaties.
Op de bruiloften werden weer contacten tussen andere broers en
zussen gelegd, met briefwisseling en logeerpartijen als gevolg. Opvallend waren ook de ontmoetingen tijdens het schaatsenrijden, een
belangrijk winters communicatie-middel in het friese land, op
concours hippiques, sportfeesten en kermissen. De laatste jaren zijn
de winterbijeenkomsten van de jonge boeren en boerinnen, de
sport-evenementen in Bolsward of in St. Nicolaasga en de katholiekendag in Gaasterland, annex studiekamp, als een verruiming van
de huwelijksmarkt gaan fungeren. Belangrijk zullen de veel betere
verbindingsmogelijkheden tussen de vroeger vaak sterk geïsoleerde
dorpen en parochies zijn geweest.
Tegenwoordig zijn eveneens de katholieke dansclubs zeer in trek.
De jongens leggen er per fiets soms zeer lange afstanden voor af om
bijv. in Bolsward of in St. Nicolaasga te gaan dansen. Het dansen
met niet-katholieke partners wordt gewoonlijk vermeden. Soms
wordt het wel eens toegestaan na afloop van een katholieke toneelavond. In een ander geval bestaan er oude tradities, zoals bijv. te
Rijs, waar er op paasmaandag door alle gezindten gezamenlijk
wordt gedanst. Al is de gehele zuidwesthoek wat gemoedelijker1 in
plaatsen als Bakhuizen en St. Nicolaasga komt er toch nog wat roomse
uitbundigheid bij. Een draaimolen hebben staan en rooms-zijn
wordt door de andersdenkenden in deze hoek van Friesland gemakkelijk geïdentificeerd.
onderzoek van het K.S.K.I. (1955) stelde vast, dat het aantal in actieve dienst
zijnde vrouwelijke religieuzen voor Nederland in 1947 bedroeg 67.1 per 10.000
katholieken. Deze cijfers waren voor de drie dekenaten Heerenveen (gedeeltelijk), Leeuwarden en Sneek resp. 141.6, 123.3 en 122.6. Het komt ons echter
voor, dat het totaalbeeld hiervan weinig invloed ondervindt.
1
PIEBENGA, It eigen aerd, 56.
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Toen er voor de kleine bijkapel in Wams een flink stuk grond was aangekocht,
vroegen de protestantse buurtbewoners zich af, waarvoor de rest van de grond
wel moest dienen. Het laconieke antwoord van een hunner luidde : „Dat is vast
voor de draaimolen".

Wanneer de „zweef" in Bakhuizen staat, komen er heel wat protestanten, ook gereformeerden, uit de omgeving een rondje maken en
wordt de kermis, taboe in streng calvinistische dorpsmilieus, in de
roomse kern Bakhuizen gemakkelijk tot een interconfessioneel feestvertoon.
Mentaal gezien nemen de katholieke jongens en meisjes van de
traditionele plattelandsfamilies de mogelijkheid van een gemengd
huwelijk zelden of nooit in overweging. De andersdenkende leeftijdgenoten weten dit maar al te goed. Protestantse jongens, aldus een
der respondenten, die het oog hebben laten vallen op een katholiek
meisje, weten tevoren al, dat zij de keus moeten maken tussen geloofsverandering, een gebeuren, waaraan de katholieke geestelijkheid de hoogste eisen stelt en waarvoor een ernstige orthodoxe
protestant grote weerstanden moet overwinnen, óf naar een andere
huwelijkspartner uitzien. De houding van de ouders speelt hier ook
een grote rol en het is de vraag, of zij hun streng standpunt in deze
aangelegenheden bij de toenemende ontsluiting van vroeger sterk
geïsoleerde gebieden en de groeiende functie van complementaire
opvoedingsmilieus zullen kunnen handhaven. Typerend was, dat
een katholieke boer, vader van een groot gezin, bezwaren maakte
tegen verenigingsavonden in de stad, want als zijn dochters door de
avond naar huis keerden „stond achter iedere boom een protestantse jongen te loeren" ! Bij de vele gesprekken over dit onderwerp
bleek, dat in sommige gezinnen de gestrengheid in de afscheiding
groter was dan in andere. Men zou in dit opzicht zelfs van familietradities kunnen spreken. Een verdere bestudering van de katholieke
friese geslachten zou hierover zeker meer gegevens aan het licht
kunnen brengen.
G E S P R E K K E N TUSSEN K A T H O L I E K E N
EN A N D E R S D E N K E N D E N O V E R H E T GELOOF

Bij de bestudering van de contacten tussen katholieken en andersdenkenden kwam een zekere schroom om over het geloof te spreken vast
te staan. Vroeger hebben wij reeds vastgesteld, dat de historische
minderheidspositie aan de katholieken in dit opzicht een zekere ge196

slotenheid heeft opgelegd. Volgens Roorda heeft het achteruitdringen uit de openbaarheid door de protestantse dominant in de
naar binnen gekeerde friese aard de diepste sporen geploegd. Het
nog altijd niet uitgestorven menselijk opzicht, de valse schaamte en
de schroom om eigen geloofsovertuiging uit te dragen, vinden
wij volgens hem meer dan elders in Nederland bij de katholieke
Friezen1.
Roorda spreekt zich hierover onomwonden uit: „deze compromis-houding in
het burgerlijk samenleven, deze ongeschreven wet van verzwijgen en zolang
mogelijk buitensluiten van de wederzijdse geloofsovertuiging, heeft in de precaire
situatie en vooral bij de tegenwoordige opleving van de ,angst voor Rome' een
goede kant, maar kan ook leiden tot verschralen en verstarren van de eigen
geloofsbeleving en doet de belangstellende te kort. Hier werkt bovendien een
reëel tekort aan geloofskennis en het minderwaardigheidsgevoel van niet vrijuit
te mogen (,dat hoort een pastoor uit te leggen') of niet behoorlijk te kunnen
spreken over het jgeloof".

Het is niet onwaarschijnlijk, dat in veel plattelandsgebieden in
Nederland met een gemengde bevolking dezelfde situatie wordt
aangetroffen. Zo schrijft Van der Kam over Noordholland, dat er
eigenlijk een rooms en een niet-rooms Noordholland is „die daar
vlak bij elkaar en door elkaar leven, die dikwijls heel vriendschappelijk met elkaar omgaan (bijv. in het verrichten van burendiensten)
en die toch niets van eikaars geestelijke leven begrijpen: de een vindt
de ander een soort heiden (,het is daar ook een kouwe boel'); de
ander den één een dwaas (,hoe is het toch mogelijk, dat jullie je zoo
van je vrijheid kunnen laten berooven!'). Het is een stilzwijgende
voorwaarde, dat over geloofszaken niet gesproken wordt" 2 . Wanneer
deze vorm van geslotenheid wordt aangetroffen dan krijgt het
godsdienstig élan hierdoor wel een apart karakter.
Door het stellen van een tweetal vragen aan de katholieke bevolking in Woudsend en Drachten, hier eveneens vergeleken met
1

2

ROORDA, t.a.p., 183-184. Een beschrijving van het friese volkskarakter is te
vinden bij H. G. KOEK, Het Oolkskarakter der Friezfn, Drachten 1946. Deze
auteur meent, dat de Fries gekenmerkt wordt door een naar binnen gekeerde
blik (15). Vgl. ook J. J. KALMA, De Fries en de domineespractijk, in: Theologie en
Praetijk, 1939, 111 : „De Friezen zijn veel met zichzelf bezig, zij kunnen moeilijk
loskomen van dingen en ze moeilijk op een afstand bekijken. Dit heeft de
eigenaardige Friese besluiteloosheid tot gevolg. Er zal veel gebeuren, maar er
gebeurt dikwijls niets".
L. J. VAN DER KAM, In Noord-Holland is noodig: sterk geloof, in: Hervormd
Nederland, 20 Mei 1937, 3.
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Leeuwarden, hebben wij getracht enig inzicht in dit verschijnsel te
verkrijgen.
De eerste vraag, of andersdenkende vrienden of kennissen aan de katholieken
wel eens uitleg vragen over het katholieke geloof lieten -wij in in twee delen
uiteenvallen om zo door een vergelijkingmogelijkheid de bereidheid bij de twee
groepen om geloofskwesties aan te snijden nauwkeuriger te kunnen vaststellen.
Het beste middel ter controle, nl. het stellen van dezelfde vragen aan de nietkatholieke groep kon om practische redenen niet worden toegepast. De splitsing
van de hoofdvraag en de precodering van de antwoorden geven aan de eindresultaten een belangrijke mate van betrouwbaarheid. De antwoorden op de
tweede vraag werden niet geprecodeerd.

Meer dan de helft van de respondenten te Leeuwarden maakt het
wel eens mee, dat andersdenkenden uitleg vragen over het katholieke geloof. In Drachten is dit aandeel lager en in Woudsend is het
met 32.1 % het laagste. De neen-antwoorden geven het tegenovergestelde beeld te zien.
Zelf beginnen de katholieken over hun geloof minder spoedig een
gesprek dan de andersdenkenden tegenover hen. De situatie in
Leeuwarden steekt in dit opzicht duidelijk af van die in Woudsend
en Drachten. V a n de ondervraagden in Leeuwarden neemt 25.7 %
wel eens het initiatief tot een gesprek met niet-katholieken over het
geloof. I n Drachten is dit percentage 14.7 % en in Woudsend weer
het laagste met 12.9 %. Het grootste deel van de ondervraagde
groepen katholieken: in Leeuwarden 68.8 %, in Woudsend 78.6 %
en in Drachten 81.6%, houdt er blijkbaar niet van om zelf in tegenwoordigheid van andersdenkenden over geloofskwesties te gaan
spreken.
Naar de mening van de parochianen in Woudsend is het animo
van de andersdenkende dorpsgenoten voor een geloofsgesprek evenmin groot, 62,2 %, dus een hoger aandeel dan in Leeuwarden of
Drachten, had in deze geen ervaringen.
Dat er bij de katholieken een zekere schroom leeft om in het bijzijn
van andersdenkenden over het geloof te spreken wordt uit deze
antwoorden wel duidelijk. Het verschil in dit opzicht met de omringende groepen is het minst duidelijk in Woudsend, waar er van
een zekere geslotenheid aan beide kanten kan worden gesproken.
Dit ligt zeker in de lijn van een traditioneel plattelandsmilieu, waar
veel „vreemdheid" in de kerkelijke verhoudingen is weggenomen,
al blijven er wederzijds vertekende groepsbeelden bestaan. De openheid in Leeuwarden stemt overeen met de antwoorden op de vraag
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TABEL 13.

Ia. Vragen andersdenkende vrienden of kennissen U wel eens uitleg over bepaalde vraagstukken van het katholieke geloof?
Ja-Neen.
b. Begint U er zelf wel eens over? Ja-Neen.
II. AL· U er niet zelf over begint, heeft U daar dan een bijzondere reden voor?
Woudsend 1955

а

b

a%

Ja

45

18

32.1

Neen

87

110

8

140

Leeuwarden 1954

а

b

12.9

223

62.2

78.6

12

5.7

140

100.0

Drachten 1952

a%

b%

а

b

a%

b%

107

53.5

25.7

47

16

43.1

14.7

173

287

41.5

68.6

59

89

54.1

81.6

8.6

21

23

5.0

5.5

3

4

2.7

3.7

100.0

417

417

100.0

100.0

109

109

100.0

100.0

b%

Geen mening \
Niet ingevuld ;

Totaal

of contacten met andersdenkenden buiten beroepsverband op prijs
worden gesteld.
Een verklaring van de schroom om over het geloof te spreken moet voor
de katholieken waarschijnlijk niet alleen in de minderheidspositie
gezocht worden. O p de laatste vraag „Als U er niet zelf over begint,
heeft U daar dan een bijzondere reden voor?" worden antwoorden
gegeven, die men in het algemeen als motivering van een zekere
schuchterheid in deze zou verwachten. Drie motiveringen vallen
sterk op: (1) respect voor de overtuiging van de andersdenkende,
(2) het inzicht, dat dergelijke gesprekken meestal weinig resultaat
hebben, (3) de vrees om vragen, die andersdenkenden misschien
zullen stellen, niet goed te kunnen beantwoorden.
Wij geven eerst enige voorbeelden van Woudsend.
(1) „Ik tracht liever de slagzin van de Bond Zonder Naam te verwezenlijken en
probeer dan door een goed voorbeeld de niet-katholieken respect voor de
katholieken te doen krijgen".
(2) „Je krijgt wel een begin, maar nooit een eind".
„Ik heb meestal omgang met jongere andersdenkenden en die spreken er niet
zoveel over als de oudere. De ouderen, die er wel eens over begonnen had ik
gauw stil door te zeggen, daar kunnen wij lang over praten, maar ik houd mijn
standpunt toch vast en jij de jouwe, en dan vroegen ze me later ook niets meer".
„Wij worden het toch niet eens, omdat zij het altijd over het Oude Testament
hebben".
(3) „Om over het geloof te praten doet men niet gauw, want een goed antwoord
moet men geven als katholiek of men weet geen antwoord".
„Mijn antwoord was dan meestal vraag dit of dat maar eens aan een priester,
want dan was de vraag meestal erg dubbelzinnig".
„Ik begin er zelf nooit over, omdat ik niet goed bespraakt ben en zodoende mij
niet goed kan verdedigen wat geloofskwesties betreft".
„Ik maak me er meestal van af, daar de andersdenkenden meer met de geloofsleer op de hoogte zijn dan ik, omdat zij ook elke dag een stuk uit de Bijbel
voorlezen wat wij niet doen en wat toch wel zijn nuttige zijde heeft".

In Drachten zijn de motiveringen om niet met de andersdenkenden
over het geloof te praten veel uitvoeriger. Vooral in de buitendorpen
voelen de practiserende katholieken zich gemakkelijk als vreemden.
„Door de katholieken loopt een zwarte streep" of „katholiek wórden
dat kan niet, je hebt het eenmaal, net als een lichaamsgebrek" waren
uitdrukkingen, die de respondenten wel eens van hun omgeving
hoorden. In zo'n situatie zal men er zich feller tegen verzetten,
wanneer gevraagd zou worden om openlijk van zijn geloof te getuigen. Hier volgen naar de drie genoemde categorieën de gegeven
motiveringen in Drachten.
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(1) „Als ik goed met vrienden ben begin ik er niet over, want dat zou ons weer
scheiden".
„Ik wil hen niet lastig vallen".
„Als ze niet gelovig zijn dan wel. Als ze gelovig zijn dan niet, omdat zij een eigen
overtuiging hebben".
„Ik wil me helemaal niet opdringen, want U weet wel, dan hebben de roomsen
het weer gedaan".
„In princiep doe ik niet aan missionariswerk".
„Daar sta ik niet bij stil. Als ik er nou colporteur voor was ! ".
„Ik wil ze niet voor het hoofd stoten. Ik ben niet zo openlijk propagandistisch".
„Ik ben hier zeer op tegen in deze gemengde streek, waar men dan niet anderen
lastig moet vallen met eigen godsdienst, die men voorstelt ab de enig ware.
Bovendien zou dit schadelijk zijn voor de eigen groep".
„Je kunt beter apostolaat beoefenen door voorbeeld te geven, door je werk goed
te doen. Willen andersdenkenden iets weten dan komen ze wel vanzelf. Ik vind,
dat je je eigen geloof niet aan de anderen moet opdringen".
„Ik loop niet met mijn geloof te koop".
„Ik wil ieder vrij laten in zijn mening en gedachtenwereld over de godsdienst.
Ook zakelijke kant: dat er geen wrijving komt in de onderneming. Mijn positie
veroorlooft het niet om propagandist te zijn".
„Ieder mens heeft een eigen mening en die moetje respecteren. Ze geloven toch
allemaal in een God".
„Laat ieder in zijn wezen, dat is het beste".
„Daar loop je niet mee te koop".
„Ik zou niet weten waarom ik erover zou moeten praten".
(2) „Politiek en godsdienst zijn de mensen toch niet aan het verstand te brengen ".
„Je kunt beter geen antwoord geven. Ze gaan toch schimpen en lachen".
„Dat helpt toch geen zier. De katholieken van het Noorden praten niet gauw
over hun geloof. De anderen geloven, vooral de Gereformeerden, wel".
„Het heeft weinig zin".
„Ze kijken net alsof ze willen zeggen: we geloven er toch niets van".
„Je kunt er hier practisch niet met de mensen over praten. Ze begrijpen niets
en schimpen gauw".
„Dat voert toch niet tot een oplossing. Ik overtuig ze niet en zij mij niet. Dus
waarom zou ik erover praten? ".
(3) „Je brengt jezelf maar in een lastig parket. Ik kan helemaal niet van me
afvuren. Als het voorbij is denk ik: dat had ik moeten zeggen, maar op het
moment wil er niets uit".
„Ik heb de moed niet. Ben een beetje laf, ik durf niet, want ik ben niet ontwikkeld, ik ben bang om vast te komen zitten".
„De roomsen zijn te veel in zichzelf opgesloten, te veel in eigen kringetje opgesloten. Te weinig bijbelse en kerkelijke geschiedenis geleerd. Er te weinig in
thuis".
„Ik kan het niet zo zeggen. Mijn man wel. De katholieken hebben het ware
geloof, zei hij, ook toen hij nog geen katholiek was".
„Ik denk maar zo: ik kan er toch niets over zeggen, en dan praten ze je maar
vast".
„Omdat ik er niet zoveel over weet. Er zijn altijd van die lui, die overal nogal
goed in zitten, en dan prik ik mijn eigen liever niet".

201

„Dat kan ik niet. Dan moet je je al heel goed kunnen verdedigen".
„Dat ligt niet in mijn aard, ik ben niet zo'n geweldige redenaar".
„Ik ben hier niet tegen opgewassen. Ze gooien je dood met teksten".
„Ik kan ze niet genoeg van repliek dienen. Ze zouden me wel eens te veel kunnen
vragen, zodat ik niet weet te antwoorden".
„Ik ben bang meer te bederven dan goed te doen, want ik kan me toch niet
voldoende verdedigen".
„Omdat ik mezelf niet capabel acht".
„Ik praat er liever niet over. Ik weet er niet zo veel van. Ze praten je zo vast".
„Ik zit er niet zo diep in, in de geloofsleer om op alle vragen die ze me stellen
te kunnen antwoorden".
„Het is moeilijk om geloofskwesties duidelijk uit te leggen".

Het minderheidscachet lijkt de jonge katholieke gemeenschap in
Drachten en omgeving wel wat scherper opgedrukt en de reacties
op de gestelde vraag zijn inderdaad soms fel. Men zou niet graag
zien, dat de goede verhoudingen door propagandistische neigingen
van katholieke zijde zouden worden verstoord. Men zou er zelfs zijn
vrienden door kunnen verliezen. Valse schaamte en menselijk opzicht zijn het niet alleen, de meeste motiveringen zijn positiefgenoeg.
Deze verscheidenheid van antwoorden brengt in ieder geval voldoende nuanceringen aan in de schroom om te „getuigen" als kenmerk van het godsdienstig élan. Uit het oogpunt van apostolische
bewogenheid is er weinig reden om een tegenstelling te construeren
tussen de gelovigen van de oude en de nieuwe nederzettingen in
Friesland. Wanneer men „jeugdige spankracht" constateert in de
nieuwe nederzettingen dan ligt dit meer aan haar historisch noodzakelijk afwijkende structuur en opzet dan aan een andere mentaliteit der gelovigen zelf1.
NABESCHOUWING

Bij de bestudering van het katholieke leven en van de katholieke
mentaliteit in de friese diaspora openbaarde zich een bijzonder
godsdienstig élan. De uitingen daarvan werden vooral in die gebieden aangetroffen, waar bepaalde regionale factoren in positieve
zin werkten en de negatieve gevolgen, die een concrete diasporasituatie met zich mee kan brengen, ofwel geneutraliseerd werden
ofwel door de positieve factoren werden overstemd. Het onderscheid
1

A. VAN STRAATEN O.E.S.A., De Rest-Kerk tussen de „Kerk-Rest" en de „Nog-nietKerk" in de Friese diaspora, in: Sint Adelbert, November 1955, 132 w . , geheel
opgenomen in: Ons Noorden, 9 Nov. 1955.
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tussen de autochtone diaspora, waarvoor Woudsend typerend was,
en de allochtone dispora, waarvan Drachten een typische voorbeeld
vormde, bleek in dit verband zeer instructief.
Het totaalbeeld overziende lijkt het ons niet juist om het Christend o m van de friese diaspora-gemeenschap voor de buitenstaander
„niet boeiend, niet aantrekkelijk, niet fascinerend, misschien eerder
vermoeiend" te noemen. Wanneer men het diaspora-verschijnsel, in
feite slechts een quantitatief-geografisch criterium, reïficeert tot een
werkelijkheid, die in tal van verschillende concrete situaties dezelfde
gevolgen zou hebben, komt men ten onrechte tot de gedachte, dat
het katholieke leven in Friesland lijdt aan een zekere „sterilisatie"
en „verarming" 1 . Het godsdienstig élan kan men weliswaar enigszins introvert noemen, doch de uitstralende kracht van het dagelijkse doen zonder veel woorden en onder vaak moeilijke omstandigheden mag men niet onderschatten.
Hieruit volgt weliswaar nog niet, dat de Fries door de wellicht
sterkere stimulans van de sociologische minderheidspositie in het
verleden „beter" katholiek is dan zijn geloofsgenoten in de gemengde gebieden en concentratiegebieden van Nederland, al is er dan
door een vooraanstaand Fries van zijn katholieke volksgenoten
gezegd: „in ijver en liefde voor hun geloof en in offervaardigheid
zullen zij wel nergens in ons land overtroffen worden" 2 . Ook Rogier
meent, dat het friese diaspora-katholicisme de hoogste bijdrage
levert aan de godsdienstige en culturele ondernemingen van de
nederlandse katholieke gemeenschap 3 . Enige indicaties in deze
richting konden wij vaststellen, doch een vergelijking met andere
delen van Nederland is zeer moeilijk, omdat de regionale factoren,
die het godsdienstig élan in gunstige of ongunstige zin beïnvloeden,
bezwaarlijk constant kunnen worden gehouden.
Het is vanzelfsprekend, dat de bijzondere godsdienstige mentaliteit o.m. gezien als een trouwe volgzaamheid aan de wensen van het
kerkelijk gezag mede van invloed zal zijn op de confessionele groepsorganisatie der katholieke Friezen, welke hierna besproken wordt.
4bid.
2 J. DE JONG, t.a.p., 28-29.
3
ROGIER, Bijdrage tot de Friese Kerkgeschiedenis, t.a.p.
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Hoofdstuk VII

GROEPSORGANISATIE
KATHOLIEKEN

VAN

IN DE F R I E S E

DE

DIASPORA

INLEIDING

Bij de interpretatie van de hechte groepsorganisatie der nederlandse
katholieken werd in het bijzonder de emancipatiefunctie van het
katholieke organisatie-patroon benadrukt. Naast de emancipatiefunctie kunnen nog twee andere functies van de confessionele groepsorganisatie worden onderscheiden, nl. de bescherming tegen de
geestelijke invloeden van een andersdenkend milieu en de organisatorische binding van een groep gelijkgerichten temidden van andere
levensbeschouwelijk georiënteerde organisatie-vormen, die ieder
voor zich streven naar het behoud en de versterking van eigen leden
en de werving van nieuwe aanhangers.
Deze drie functies van de katholieke groepsorganisatie zullen in
een betrekkelijk geïsoleerd en excentrisch gelegen diaspora-gebied op
een van het nationaal patroon afwijkende wijze tot uitdrukking
komen. Kerk-organisatorisch gezien viel de groep katholieken in
Friesland tot voor kort onder het Aartsbisdom Utrecht. Onder dit
opzicht waren er weinig afwijkingen met de voorzieningen van de
zielzorg in concentratiegebieden en gemengde gebieden. De formele
parochies in Friesland, gemiddeld kleiner naar het aantal gelovigen en groter naar uitgestrektheid, fungeerden in zekere zin als
sociale geleiders voor het met-kerkelijk organisatie-patroon. Waar
een parochie was, hoe klein dan ook, kwamen ook de gangbare organisatorische verbanden zich als mogelijkheid of wenselijkheid
presenteren. Zo gezien zal er dus ook in de friese diaspora een zekere
mate van gelijkvormigheid optreden met het diocesane en nationale organisatie-patroon.
Anderzijds brengt het samengaan van de historische minderheidspositie en de nog voortdurende diaspora-situati e zeer waarschijnlijk
een aantal afwijkingen met zich mee. Enige gelijkenis ligt voor de
hand met de groepsorganisatie van de katholieke diaspora-bevolking
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in de Scandinavische landen of in Engeland. In deze landen gelden
de pastorale overwegingen om tot eigen scholen, instellingen voor
caritas enz. te komen in bijzondere mate, doch de extreme minderheid in getal verhindert een sterke groepsorganisatie. Van Heek
wijst bijv. op de geringe machtsontwikkeling van de engelse katholieken. Hij meent, dat de factor van de stimulerende onderdrukking
in de geest van Toynbee's „penalization"-theorie soms geen invloed
uitoefent, met name wanneer de minderheid van te geringe afmetingen is en de groepsorganisatie wordt bemoeilijkt door een
grotere geografische spreiding 1 .
O m na te gaan of de groepsorganisatie van de katholieken in Friesland óók bemoeilijkt wordt zullen wij ons achtereenvolgens afvragen:
1. Welke invloed heeft de diaspora-positie op de frequentie en de
intensiteit van de groepsorganisatie?
2. Hoe worden de gevolgen van de diaspora-positie door aangepaste vormen van groepsorganisatie ondervangen?
3. O p welke wijze blijft de diaspora-positie de groepsorganisatie
belemmeren?
Een systematisch onderzoek naar de frequentie en aard van het
confessionele en interconfessionele organisatieleven in een provincie
werd in Nederland nog niet ingesteld. Wij hebben ons beperkt tot
een verzameling van gegevens hieromtrent per parochie.
Niet verzameld werden de „overkoepelende" dekenale of provinciale organisaties, omdat deze categorie gemakkelijk tot een onevenredig aantal dubbeltellingen aanleiding kon geven. Evenmin werden de zg. godsdienstige verenigingen (Derde Orde, Maria-Congregatie, Missieverenigingen e.d.) bij het
onderzoek betrokken, omdat zij minder indicatief werden geacht voor de interne
en externe verhoudingen ter plaatse. Een vereniging of organisatie werd geacht
te bestaan, wanneer er een bestuur werd aangetroffen. De namen en enige
personalia van de bestuursleden werden verzameld, zodat een eventuele cumulatie van functies kon worden berekend. Plaatselijke correspondenten of vertegenwoordigers van organisaties of instellingen, niet opgenomen in een formeel
bestuur, werden buiten beschouwing gelaten.
Het onderzoek strekte zich uit over alle dertig parochies en de twee katholieke
nederzettingen in oostelijk Friesland, Drachten en Bergum, waar zich reeds enig
organisatieleven heeft ontwikkeld. Of en in hoeverre katholieken deelnamen aan
besturen van interconfessionele verenigingen en instellingen werd niet voor alle
parochies nagegaan. In de parochies Leeuwarden. Sneek, Harlingen en Dokkum
stuitte de verzameling van deze gegevens op te veel technische moeilijkheden.
De bereidwilligheid om aan dit onderzoek, dat ruim een jaar in beslag heeft
1

VAN HEEK, Het geboorte-niveau, 125.

205

genomen, mede te werken was zeer groot. De gegevens werden aan de hand van
daartoe bestemde formulieren door plaatselijke deskundigen, voornamelijk
hoofdonderwijzers, verzameld, tussen augustus 1954 en augustus 1955.
FREQUENTIE,
D I F F E R E N T I A T I E EN I N T E N S I T E I T V A N DE
GROE PSORG ANIS A T I E

Het totaal aantal katholieke organisaties en instellingen in Friesland
blijkt uit de volgende cijfers.
Begin 1955 waren er in de 32 katholieke nederzettingen van
Friesland tezamen 772 katholieke besturen resp. verenigingen en
instellingen. Een berekening van de organisatie-frequentie op de 34.422
katholieken van Friesland geeft als resultaat: één vereniging (organisatie, instelling) op 45 gelovigen.
Dit cijfer varieert plaatselijk naar de grootte van de parochie. Zo
telt de katholieke gemeenschap in Woudsend één vereniging op 17
gelovigen en die in Leeuwarden één op 91 gelovigen. Bij gebrek aan
onderzoekresultaten is er geen vergelijking mogelijk met de organisatie-frequentie van andere kerkgenootschappen of met de situatie
in dit opzicht van de katholieke bevolking elders in Nederland.
Dit totaalcijfer kan nu verder gedifferentieerd worden naar de aard
van de betrokken organisaties. Wij krijgen dan het volgende overzicht: zielzorg
46
onderwijs
42
sociaal-caritatieve organisaties
166
stands- en vakorganisaties
198
j e u g d - e n sportverenigingen
118
verenigingen voor cultuur en ontspanning
140
diverse andere verenigingen
62
Onder de sector zielzorg vallen de kerkbesturen, indicatief voor de
kerk zelf als instelling, soms annex parochiehuis, en de afdelingen
van de Katholieke Actie. De eerste komen formeel voor in elke
parochie, informeel in de katholieke nederzettingen van Bergum en
in het geheel niet in Drachten, de tweede komen niet in alle parochies voor. Het onderwijs omvat 37 schoolbesturen, die tezamen 75
verschillende instellingen voor onderwijs beheren, zodat dit cijfer
consequent berekend volgens ons organisatie-criterium eigenlijk te
laag uitvalt. Voorts een viertal katholieke oudercommissies en één
afdeling van de zg. schoolverlatersactie der K.A.J. De sociaalcaritatieve organisaties vormen de op een na hoogste afdeling. Zij
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komen vooral voor in de veertien parochies boven de 1000 zielen.
De stands- en vakorganisaties zijn het hoogst in aantal wat vooral
te danken is aan de 88 vakafdelingen van de K.A.B. Onder de groep
diversen vallen ook de afdelingen van de Katholieke Volkspartij,
totaal 29 in getal.
Deze globale cijfers geven, al is er geen vergelijking met situaties
elders mogelijk, toch al gezien de geringe afmetingen van de totaalgroep katholieken de indruk van een sterke groepsorganisatie. Hiervoor kan ook reeds een eerste verklaring worden gegeven. Ondanks
het feit, dat een sterke geografische spreiding de groepsorganisatie
belemmeren zal, zijn er in ons land een aantal gunstige voorwaarden voor de organisatorische bewerktuiging van kleine groepen. De
kerk zal ook voor kleinere concentraties gelovigen spoedig een kerkgelegenheid verschaffen en een vaste zielzorger. Deze primaire
voorwaarde eenmaal vervuld schept weer nieuwe mogelijkheden,
want de priester zal zich in bijzondere mate beijveren voor een eigen
katholieke instelling voor onderwijs en voor eigen vormen van caritas via een armbestuur. De Lager Onderwijs-wet biedt ruimte voor
kleine scholen, zelfs voor tweemansscholen.
De kleinere concentraties gelovigen komen in Friesland vooral op het platteland
voor. Er zijn drie plattelandsparochies zonder enige vorm van katholiek onderwijs, nl. Oosterwierum, Sloten en Witmarsum. Op het platteland zijn er 21
scholen voor Lager Onderwijs met 79 leerkrachten voor 45% van het totaal
aantal katholieke leerlingen in Friesland. Dezelfde cijfers voor de vijf steden zijn
resp. 13, 65, 55%. Het gemiddeld aantal leerlingen per leerkracht is voor de
stad 41.5, voor het platteland 27.0. Er zijn tweemansscholen in de parochies
Heeg, Makkum, Roodhuis, Warga, Woudsend, Wytgaard en Imsum - deze
laatste sinds kort een driemansschool -. Op 25 van de 34 Lagere Scholen in
Friesland moeten wegens te kleine aantallen klassen gecombineerd worden, nl.
op 14 twee- en driemansscholen en op 11 vier- en vijfmansscholen. Deze gegevens
hebben betrekking op de situatie van 1 jan. 1951.

De stands- en vakorganisaties zijn wellicht van alle organisaties het
sterkst nationaal gebonden d.w.z. een centraal bepaald organisatiepatroon tracht men tot in de kleinste nederzettingen toe te laten
doordringen. Als iedere soortgelijke organisatie in het niet-katholieke kamp tracht men immers het aantal leden en afdelingen zoveel
mogelijk uit te breiden. Eenzelfde penetratie-vermogen kan men
veilig aan elke politieke organisatie toeschrijven. De jeugd- en
sportverenigingen, de culturele organisaties en de ontspanningsverenigingen zijn het minst nationaal gebonden, hebben een sterk
plaatselijk karakter en ontstaan meer dan andere instellingen en
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TABEL· 14. De frequentie en differentiatie van de parochiële verenigingen en organisaties met bestuur in Friesland (1955).

co
aantal шаіеп
dat een der in
nevenstaande
acties op het
kolommen
vermelde
gebied van
verenigingen in de zielzorg
een parochie is
vertegen
woordigd
3i

acties op het
gebied van
onderwas

stands-en
vakorganisaties

kerkbestuur

sociaalcaritatieve
verenigingen

jeugd- en sport
verenigingen

cultuur en

diversen

armbestuur

3i

*

30

30
bibliotheek

29
28

Khoolbestuuri

K.V.P.

29
28

K.A.B.

»7

aantal malen
dat een der in
nevenstaande
kolommen
vermelde
verenigingen in
een parochie is
vertegenwoordigd

Herw. Lev. kracht
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verenigingen uit een spontaan ervaren behoefte van de verschillende
leefgemeenschappen.
Wanneer deze voorwaarden inderdaad aanwezig zijn, dan ligt het
voor de hand dat een veelheid van kleine concentraties een relatief
sterkere groepsorganisatie qua aantal en differentiatie met zich meebrengt dan enige grote concentraties. De verschillende cijfers van
het aantal gelovigen per orgamsatie voor de kleine parochie Woudsend en de veel grotere in Leeuwarden gaven reeds een aanwijzing
in deze richting.
Werden in het voorgaande frequentie en differentiatie afzonderlijk
beschouwd, in tabel 14 is getracht deze twee aspecten van de
groepsorganisatie der friese katholieken in onderling verband te
brengen. Bij dit overzicht zijn velerlei beschouwingen mogelijk; wij
zullen ons tot enige opmerkingen beperken. Men kan hier het
penetratie-vermogen van de afzonderlijke organisatie-groepen of
deel-organisaties bijzonder goed onderscheiden. Hoe hoger een bepaalde organisatie staat, in des te meer parochies is een vereniging,
instelling of afdeling doorgedrongen. De twee hoogste, armbestuur
en kerkbestuur, zijn in dit opzicht minder indicatief, omdat zij geïmpliceerd worden bij elke juridische parochie-status. Twee geheel
ongelijksoortige organisaties, de bibliotheek en de K.V.P., zijn dan
de koplopers, gevolgd door het schoolbestuur, hier niet nader naar
verschillende onderwijstypen gedifferentieerd, dat zoals wij boven
reeds vermeldden in drie parochies niet wordt aangetroffen1.
Tegelijk met de verst doorgedrongen organisatie onder de standsorganisaties, de K.A.B., komt haar nevenorganisatie op het sociaalcaritatieve vlak „Herwonnen Levenskracht" in 27 parochies voor.
Dat later pas de A.B.T.B. en de Katholieke Middenstandsvereniging
volgen hangt uiteraard ook samen met de sociale structuur van de
katholieke bevolking in Friesland.
De grote verscheidenheid van het katholieke organisatie-patroon
komt in deze tabel nog sterker naar voren dan in boven aangeduide
globale verdeling in zeven groepen. Vooral in de sociaal-caritatieve
sector is er een grote differentiatie en in de jeugd- en sportverenigingen eveneens. Onder de jeugdgroepen in 21 parochies is er
1

Uit het feit, dat er 37 katholieke schoolbesturen zijn volgt, dat er in sommige
van de 27 parochies met katholiek onderwijs meerdere schoolbesturen zijn.
De katholieke nederzetting te Drachten heeft een katholieke kleuterschool.
In tabel 14 is het katholiek onderwijs dan ook gesitueerd op 28.
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ook nog een grote verscheidenheid. Alle soortgelijke verenigingen
zijn onder deze naam bij elkaar geplaatst. In de sector cultuur is
behalve het groot aantal katholieke bibliotheken ook de niet geringe
frequentie van de toneelverenigingen, 22 in getal, opmerkelijk.
Tenslotte geeft dit overzicht ons ook een indruk van die verenigingen of instellingen welke in een min of meer groot aantal
parochies ontbreken. Het blijft bij een indruk, omdat sommige
organisaties interparochieel zijn, zoals bijv. de A.B.T.B. Het is
duidelijk, dat er geen star gelijksoortig organisatie-patroon in élke
parochie wordt teruggevonden. Er is nogal wat variëteit, al kan men
de verenigingen en instellingen, die in 20 of meer parochies voorkomen wel als een vaste kern beschouwen.
Wij beschikken nog over enige gegevens betreffende de deelnameintensiteit der friese katholieken aan enige diocesane en nationale
organisaties. Zo kon in 1951 worden nagegaan, dat in Friesland 831
persenenen waren aangesloten bij de A.B.T.B., terwijl er volgens de
jongste volkstelling 972 katholieke bedrijfshoofden landbouw waren,
inbegrepen kleine boeren en tuinders 1 . Het percentage aangesloten
leden bij de K.V.P. is in Friesland steeds bijzonder hoog geweest.
Na de jongste ledenwervingsactie in 1955 bleven zij aan de kop
staan: de kieskring Friesland bracht relatief het hoogste aantal leden
op van alle kieskringen in Nederland nl. 43.3 % van de stemgerechtigden 2 . Het lidmaatschap van de Katholieke Radiovereniging,
de K.R.O., is in Friesland bijzonder hoog. Het concentratiegetal van
de katholieke Friezen t.o.v. katholiek Nederland is hiervoor 113. Terwijl in Friesland volgens de jongste gegevens 0.9% van de katholieke
nederlandse bevolking woont heeft de K . R . O . er 1.02 % leden 3 .
Dit zijn slechts enige uiteenlopende indicaties voor de deelnameintensiteit van de katholieke Friezen aan de katholieke organisaties.
De sterke groepsorganisatie is over het algemeen geen louter formele
aangelegenheid: het ledenaantal van de bestaande organisaties is
relatief hoog te noemen, de voorwaarden om nieuwe leden te werven
zijn in een kleinere nederzetting waar sociale controle en sociale
imitatie veel meer invloed kunnen uitoefenen dan in één of enkele
grote nederzettingen dan ook betrekkelijk gunstig.
1
2
3

Vgl. het Jaarboek van de A.B.T.B., 1951.
Vgl. opgave in: De VoUakrant, 4 Mei 1955. Het landelijk gemiddelde bedroeg
27.7%.
Deze gegevens werden ons verstrekt door de K.R.O.
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De verklaring van de hoge frequentie en veelzijdige differentiatie
der katholieke organisaties uit de geografische verspreiding van de
vele parochies bevredigt echter maar ten dele. Ook de sterke deelname-intensiteit kan naar onze mening niet geheel worden teruggebracht tot een bijzondere invloed van sociale controle en sociale
imitatie. De drie functies, kenmerkend voor de groepsorganisatie
der nederlandse katholieken en ook in specifieke zin voor de katholieke organisaties in Friesland bieden hier alleen een bevredigende
verklaring.

Evenals bij de katholieken elders is er en was er bij de geloofsgenoten in Friesland een sterke behoefte aan een ontsnapping uit
de druk, die een getalsminderheid in bepaalde opzichten toch
sterker had ervaren. De eigen krachten binnen de grenzen van het
eigen gewest waren te miniem om een tastbaar tegenwicht te gaan
vormen. Het motief van de groepsorganisatie der katholieke Friezen
ligt werkelijk niet in een behoefte aan machtsontwikkeling of machtsvertoon tegenover de omringende groepen. Maar wel onder het
aspect van de eerste emancipatorische functie in het duidelijk stellen
van een teken, dat men zich solidair verklaarde en ab eenheid
verbonden voelde met het katholieke volksdeel in de concentratiegebieden. Men wilde zich identificeren met het herleefd waardebesef, dat door de voormannen én het grote getal elders werd bevochten. Deze behoefte aan een steun in de rug, aan een onmiskenbaar teken van geleende kracht en aan een geenszins lege uitspraak
„wij zijn sterker dan wij eruit zien" schiep in eerste instantie de
openheid voor een organisatorisch patroon, dat in eigen gebied
weinig zoden aan de dijk zette. Een katholieke Fries heeft geen
neiging tot overdreven confessionalisme, maar hier vond hij een
kracht, die hij door een geven van eigen schaars vermogen nog versterken kon. Meer dan wie ook heeft Schaepman deze diepe behoefte van de katholieke Fries onderkend en haar ingezet voor een
nationaal belang: de vorming van een eigen katholieke politieke
partij. Wie wil beweren, dat sindsdien alle vruchten van de politieke
emancipatie bij tussenpozen ook binnen de grenzen van Friesland
vielen? Tot op heden toe vragen katholieken in Friesland, evenals
hun geloofsgenoten in Groningen en Drenthe, om een eigen stem in
de Tweede Kamer. De grote offers voor het landelijke en gewestelijke katholieke organisatie-patroon worden in dit opzicht alleen met
een „teken" beloond, met een teken van de werkelijkheid, niet met
de werkelijkheid zelf.
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Het komt ons voor, dat de twee andere functies van de groepsorganisatie nauw samenhangen met het godsdienstig élan van de
friese katholieken en in het bijzonder met de trouwe volgzaamheid
aan het kerkelijk gezag. Pastorale overwegingen van bescherming
tegen negatieve invloeden van buitenaf en het behoud van eigen
levensstijl staan hier op de voorgrond. Wanneer de kerkelijke overheid hieromtrent wensen naar voren bracht dan werd er in Friesland geluisterd, al was de kans op een niet begrepen worden door
het niet-katholieke milieu hier groter dan elders. Roorda ziet het
als een vanzelfsprekendheid, dat elke katholieke Fries practisch op
de katholieke partij stemt, men lid is van de katholieke organisaties
en offert voor de aanbevolen katholieke belangen. Die principiële
trouw betekent volgens hem nogal eens het afstand doen van tastbare voordelen in de stoffelijke orde en roept soms - in diezelfde
orde - de boycot op van de niet-katholieken 1 . O p onze vraag aan
een goed geïnformeerd respondent, waarom de katholieke boeren in
de twintiger jaren de Friese Maatschappij van Landbouw hebben
verlaten en zich hebben aangesloten bij de A.B.T.B., waarvan zij
veel minder reële voordelen mochten verwachten, luidde het antwoord: de volgzaamheid aan het kerkelijk gezag. Wanneer de
kerkelijke overheid duidelijk haar wensen kenbaar heeft gemaakt is
er voor de katholieke Fries, zeker voor de katholieke plattelandsFries geen twijfel meer. Hij wordt lid van een katholieke partij, al
kan deze partij in zijn eigen gemeentebestuur slechts een of twee of
soms zelfs geen zetels behalen; hij neemt een katholiek dagblad, al
moet hij daarnaast uit zakelijke redenen meestal bovendien een
abonnement nemen op een niet-katholiek plaatselijk of gewestelijk
blad; hij steunt volop het katholieks universiteits-comité, al kan hij
zijn kind om financiële redenen de kans niet geven om zo ver weg te
gaan studeren.
De solidariteit van de friese diaspora-gemeenschap in het groepsorganisatorische is des te merkwaardiger, omdat het friese volkskarakter en het sterke gewestelijke besef - zij het niet bij alle
katholieke Friezen levend - eerder isolerend werken zal ten opzichte
van de geloofsgenoten elders. Rogier vraagt zich af, of men dan
ten eeuwigen dage blind zal blijven voor het elke dag te constateren
feit: een Fries protestant en een Fries katholiek zijn elkaar in temperament en karakter oneindig nader verwant dan een Friese en een
1

ROORDA, t.a.p., 185.
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Brabantse katholiek1. Ondanks deze verwantschap met de omringende groepen en het ontmoeten van meer begrip voor de specifiek
gewestelijke noden bij de niet-katholieken in zijn omgeving kiest de
katholieke Fries voor een aantal belangrijke organisatorische verbanden landelijk-katholiek, ook al verscherpt hij hierdoor noodzakelijkerwijs het isolement ten opzichte van zijn plaats- en dorpsgenoten. Hij wil deelnemen aan een landelijke emancipatie en
luistert naar een diocesaan gezag. Tegen deze achtergrond is de
waarneming van de protestant Piebenga begrijpelijk. Hij schrijft,
„dat de Friese rooms-katholieken zich door hun overgrote volgzaamheid en culturele schroomvalligheid in een zeker isolement geplaatst hebben" 2 . Dat met dit isolement een openheid naar een
landelijk en nationaal patroon samengaat ziet hij echter over het
hoofd.
DE G E V O L G E N V A N DE

DIASPORA-POSITIE

DOOR A A N G E P A S T E V O R M E N
VAN GROEPSORGANISATIE ONDERVANGEN

Twee problemen

De sterke geografische spreiding in kleine leefgemeenschappen
werkt op velerlei wijze door in de katholieke samenleving van
Friesland. Hoe een tweetal problemen voor het patroon van katholieke verenigingen en instellingen ten gevolge van de diasporapositie op een eigen wijze worden ondervangen door aangepaste
vormen van groepsorganisatie zullen wij hier nader onderzoeken.
Vooreerst stelt een veelheid van organisaties in een kleine of betrekkelijk kleine nederzetting de locale leiders voor het probleem
van de verdeling der bestuursfuncties. Naar alle waarschijnlijkheid
zal men veel bestuursleden van bepaalde verenigingen ook in de
bestuurscolleges van andere verenigingen aantreffen, een zekere
cumulatie van functies dus, welke het gehalte van de bijeenkomsten,
de frequentie van de vergaderingen, de vormende invloed, die ervan
uitgaat en de frisheid van nieuwe initiatieven zeker niet gunstig zal
beïnvloeden. Een tweede moeilijkheid heeft betrekking op het noodgedwongen of vrij gekozen participeren van de friese diaspora1

2

ROGIER, Bijdrage tot de Friese Kerkgeschiedenis, t.a.p.

J. PIEBENGA, Geestelijk leven in Frieshnd, in: Friesland, toen, en straks, Leeuwarden
1952, 265.
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katholieken aan interconfessionele instellingen of organisaties als
aanvulling op het ten dele in gebreke blijven van het confessioneel
georganiseerde groepsleven. Het confessionele organisatie-patroon
kan immers onmogelijk een gelijkwaardige verzorgende functie
uitoefenen voor alle verspreid liggende parochies.
Vijf parochies tellen minder dan 300 zielen. Sloten zelfs minder dan 200.
Tussen de 300 en 500 zielen liggen eveneens vijf parochies, terwijl er zes een
aantal gelovigen hebben tussen de 500 en 1000. Zestien parochies tellen dus
minder dan 1000 zielen, terwijl er van de veertien boven de 1000 slechts drie
parochies nl. de St. Bonifatius te Leeuwarden, en de parochies te Sneek en
Bolsward de 2500 overschrijden. De twee katholieke nederzettingen in Drachten en Bergum blijven beneden de 500 gelovigen1.

Cumulatie en spreiding van functies
Bij een onderzoek naar de eventuele cumulatie van functies, uitsluitend in het confessionele verenigingsleven, kwam er een interessante aangepaste vorm van groepsorganisatie aan het licht. Het
onderzoek strekte zich uit over een totaal van 1920 personen, die
allen een of andere bestuursfunctie bezetten en dus tezamen het
katholieke kader van Friesland uitmaakten. O p het totaal aantal
paschanten behoort dus 7.6 % tot het kader 2 . Deze 1920 personen
hadden samen 2.982 functies te vervullen in het katholieke organisatieleven, d.w.z. een cumulatie van functie van 1.6 per persoon. Van
alle kaderleden heeft 66.3 % één functie en 21.4 % twee functies.
De personen met meerdere functies nemen in aantal snel af totdat
een maximum is bereikt van acht functies in het katholiek organisatie-leven, een cumulatie van bestuursfuncties, die volgens onze gegevens slechts bij twee personen werd aangetroffen.
Aangezien onderzoekresultaten elders ontbreken is het moeilijk
vast te stellen of een cumulatie van 1.6 relatief sterk of gering is te
noemen. Wij beperken ons daarom tot een onderlinge vergelijking
der parochies binnen Friesland om zo de invloed te kunnen vaststellen van de omvang der groep gelovigen op de cumulatie der
functies. Men vergelijke tabel 15.
Opmerkelijk is, dat bij het kleiner worden der parochies geen
belangrijke toename van de cumulatie der functies valt waar te
nemen. Het gevaar van een overbelasting van enkelingen, waartoe
1
2

Deze gegevens hebben betrekking op de situatie van 1 Jan. 1949.
Het totaal aantal paschanten (katholieken boven de 7 jaar) heeft betrekking
op de situatie van I Jan. 1953.
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TABEL 15. De cumulatie van functies en het aandeel van het katholieke kader in het aantal
paschanten per parochie-groep in 1955.
Parochies met:

cumulaties van functies

% katholiek kader in %
aantal paschanten

meer dan 1500 parochianen
1000-1500
500-1000
300-500
300 parochianen en minder

1.5
1.6
1.5
1.6
1.6

6.1
9.0
6.3
11.5
12.5

Friesland

1.6

7.6

de groepsorganisatie in een diaspora-gebied alle aanleiding geeft,
wordt ondervangen door een andere „uitweg", een aangepaste
vorm nl. het toelaten van een groter aantal parochianen tot bestuursfuncties. In de parochies boven de 1500 zielen is het aandeel van
het katholiek kader in de totaalgroep parochianen 6.1 %, in de
kleinste parochiegroep is dit tweemaal zo groot geworden nl. 12.5%.
Naarmate het aantal parochianen daalt wordt in een tegengestelde
beweging het percentage kaderleden op het totaal der paschanten
hoger, met uitzondering van de parochiegroep 500-1000, een feit,
dat gedeeltelijk kan worden verklaard door de sterke vermindering
van het aantal confessionele sociaal-caritatieve organisaties in parochies van deze grootte-groep. Stellen wij hier Woudsend weer
tegenover Leeuwarden dan maakt het kader in de eerstgenoemde
nederzetting 17.1% van alle paschanten uit, tegen 5.2 % in de tweede. Opvallend is, dat in beide centra de cumulatie van functies
nagenoeg gelijk blijkt te zijn: in Woudsend 1.5 en in Leeuwarden
1.4!
Binnen het eigen confessioneel organisatorisch verband valt er
dus in de katholieke miniatuurgemeenschappen van Friesland geen
tendenz te constateren naar een concentratie van bestuursfuncties in
de handen van enkelingen, maar treedt er eerder een democratische
spreiding op over een grotere groep, die elders wellicht niet in het
kader zou worden betrokken1. Of de belangrijkste functies in feite
1

H. D. DE VRIES REILINGH deelt mee, dat een onderzoek in Noordholland heeft
uitgewezen, dat de cumulatie van bestuursfuncties in enkele handen veel
minder algemeen is, dan aanvankelijk vermoed werd. Zijn conclusie, dat dr
leidinggevende basis van het verenigingsleven er nog tamelijk breed is stellig
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toch sterk cumuleren kon niet worden nagegaan. Hiertoe zouden
de afzonderlijke bestuursposten in zekere zin qualitatief „gewogen"
moeten worden. Er is in ieder geval een aan de diaspora-positie
aangepaste vorm van groepsorganisatie gevonden, die de integratie
van de katholieke samenleving in de kleinere parochies zeker hechter maakt dan in de grotere, omdat daar de spreiding van de verantwoordelijkheid wordt belemmerd door een feitelijk geringere
deelname aan het bestuurlijke apparaat.
Interconfessionele groepsorganisatie
Bij alle nadruk op de sterke groepsorganisatie der katholieken in
Nederland ontgaat het ons wel eens, dat er naast persoonlijke
contactvormen van interconfessionele aard ook op bestuurlijk
organisatorisch niveau tal van interconfessionele ontmoetingspunten
liggen. Niet als afzonderlijke representatieve organisaties in federatieve samenwerking, maar als personen van verschillende levensovertuiging in eenzelfde bestuurlijk orgaan. Door de actuele strijd
rond het confessionalisme in het maatschappelijk leven dreigt men
de werkelijkheid te conformeren aan een óf-óf-standpunt: óf totaal
interconfessioneel óf totaal confessioneel, alsof de realiteit van de
maatschappij boven de grote rivieren in feite geen combinatie van
de twee standpunten te zien gaf.
I n een diaspora-gebied als Friesland is er ten dele een zekere mate
van „gedwongen" deelname aan openbare of interconfessionele instellingen, die, zodra een groei in getal het mogelijk maakte, zou
ophouden te bestaan. Ten dele ook een spontaan gegroeide en vrij
gekozen vorm van interconfessionalisme op die terreinen van het
maatschappelijk en cultureel leven, die zulks toelaten, ook al is er
een zekere druk van het landelijk confessioneel organisatie-patroon
waarneembaar. De aard en omvang van deze interconfessionele
organisaties konden wij bij benadering vaststellen door na te gaan,
waar katholieken bestuursplaatsen bezetten, daar dit feit immers een
belangrijke indicatie vormde voor de feitelijke deelname der katholieken. In werkelijkheid zal de deelname van katholieken aan interconfessionele verenigingen en instellingen dus nog groter zijn, aaneen gevolg van een behoorlijk ontwikkelingspeil en een krachtige persoonlijkheidsvorming, is waarschijnlijk ook van toepassing op de Friese katholieken.
(Onderzoek regionale culturele situatie in de provincie Noordholland, een cultuursociogrqfisch onderzoek, Amsterdam, 1956, 69.)
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gezien deze ook mogelijk is zonder dat er de bezetting van een bestuursplaats mee samen gaat.
In alle bovengenoemde sectoren van het organisatieleven zien wij,
met als voor de hand liggende uitzondering die van de zielzorg,
vormen van confessionalisme met die van interconfessionalisme
samengaan. Al zijn de voorwaarden voor de organisatorische bewerktuiging van kleine groepen gelovigen op het terrein van het
onderwijs gunstig te noemen, toch ontbreken soms de minimale voorwaarden en blijft men ter plaatse onder de vereiste getalsgrens. Dit
geldt voor de parochies Oosterwierum, Witmarsum en Sloten, die
de meest summiere onderwijsvorm ontberen, n.l. een instelling voor
katholiek lager onderwijs. Vroeger was dit in veel meer kleine parochies het geval en thans komt het ook nog voor in parochies, die
weliswaar centraal een eigen school kunnen onderhouden, maar
hiermee voor té ver afwonende parochianen nog geen eigen onderwijsgelegenheid bieden. Piebenga, vroeger zelf onderwijzer in de
zuidwesthoek, deelt mee, dat de katholieke ouders dan wel eens
•vroegen om het een beetje te schikken met die psalmen en gezangen,
waarop de schoolmeester schertsend repliceerde, dat hij bij de tachtigjarige oorlog wel even zou waarschuwen1. Meestal werd de openbare of „neutrale" school verkozen boven de protestants-christelijke.
De pastoor kon gemakkelijk met het onderwijzend personeel tot
overeenstemming komen en gaf de kinderen catechismus in de pastorie of in het kerkgebouw. De katholieke kleuterscholen zijn veel
kleiner in aantal dan de katholieke lagere scholen. Hoe groter een
leerlingen-rayon moet zijn om een bepaald type van onderwijs te
kunnen oprichten, des te schaarser komen deze voor en des te meer
zijn de katholieken op openbare scholen van deze soort aangewezen.
Men treft dan ook katholieken aan in de besturen of toezichthoudende commissies van openbare kleuterscholen, B.L.O.-scholen,
U.L.O.-scholen, Lagere Technische scholen, Landbouwhuishoudscholen, Handelsavondscholen en Middelbare scholen. Wanneer de
leerplichtige leeftijd van de kinderen ten einde is komt er voor de
katholieke ouders meer marge voor een vrije keuze. Steekproeven in
de zuidwesthoek, een min of meer geïsoleerd gebied, hebben uitgewezen, dat zij dan vaak afzien van voortgezet onderwijs voor hun
kinderen, wanneer zij niet over de financiële middelen beschikken
om een katholieke internaatsopleiding elders te kunnen bekostigen.
1

Medegedeeld door J. Piebenga tijdens een lezing over de zuidwesthoek, te
Drachten.
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Tot voor kort kwam het ook voor, dat in de stedelijke centra katholieke jongens en meisjes, die elders zeker middelbaar onderwijs
zouden gaan volgen, hier de katholieke U . L . O . moesten preferen
boven een openbare middelbare opleiding. Hierin is de laatste jaren
in de steden veel verandering gekomen, niet in het minst door de
recente oprichting van de eerste katholieke middelbare school in
Bolsward, al heeft deze instelling feitelijk nog geen provinciaal verzorgende taak.
In de sector van de gezondheidszorg zijn de katholieken, wat de
ziekenhuizen betreft, practisch alleen in de zuidoosthoek op een
neutrale instelling aangewezen. In het bestuur van het enige ziekenhuis in deze streek treft men dan ook een katholiek aan. Bij de wijkverpleging treedt er echter weer een sterke mate van interconfessionalisme op, een opvallend verschijnsel, omdat een confessionele
signatuur van deze vorm van caritas landelijk en diocesaan sterk
wordt geürgeerd. Er zijn in Friesland vijf afdelingen van het WitGele Kruis, werkzaam voor zeven parochies, doch in twintig parochies maken katholieken gebruik van afdelingen van het Groene
Kruis en kregen zij ook een plaats in het bestuur daarvan toegewezen. Er zijn op dit punt in katholieke kring nogal eens meningsverschillen te constateren.
Roorda merkt hierover het volgende op. „Het verbreken van de dorpseenheid
op een gegeven moment, ab b.v. de katholieken worden opgeroepen, zich los
te maken van het vertrouwde Groene Kruis om zich aan te sluiten bij een nieuw
op te richten afdeling van het Wit-Gele Kruis, betekent een niet-alleen-psychologisch gevoelige operatie, en het is minstens te begrijpen, dat sommigen zich
dan wel eens ernstig afvragen of dat hier en nu en zo zonder meer een katholieke eis is" 1 .

In de sector van de sociaal-caritatieve verenigingen treft men voorts
interconfessionalisme aan in gemeentelijke stichtingen voor gezinszorg, armenzorg en bejaardenzorg, in afdelingen van de vrouwelijke
hulpverlening enz. Vooral in de kleinere parochies valt er in dit
opzicht een rijke verscheidenheid te constateren.
In Franeker en Heerenveen vervullen de katholieken bijv. bestuursfuncties in
de volgende interconfessionele lichamen. Groene Kruis, Burgerlijk armbestuur,
Psychiatrische inrichting, Rode Kruis, Provinciaal Comité Beatrix-oord plaatselijke afdeling, Kindervacantíe-kolonie voor uitzending van het kind, comité
kankerbestrijding. Algemene Nederlandse Invalidenbond plaatselijke afdeling,
comité autotocht ouden van dagen, stichting gezinszorg, gemeentelijke centrale
1

ROORDA, t.a.p., 185.
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commissie voor drankbestrijding, centraal genootschap kinderherstellingsoorden,
vereniging tot steun aan tbc-patiënten. Vrouwelijke Hulpverlening, Algemeen
ziekenhuis enz.

Van de nog resterende sectoren laat de afdeling stands- en vakorganisaties het minst interconfessionele groepsverbanden zien. Het landelijk
patroon hiervan is dan ook sterk gepenetreerd in confessionele zin.
Op vak-technisch gebied zijn er wat de landbouw betreft coöperatieve verenigingen, boerenleenbanken en allerlei commissies van
plaatselijke aard ; wat de middenstand aangaat winkeliersverenigingen met een propagandistisch-commerciële instelling. Verder zien
wij katholieken bestuursplaatsen innemen in een vereniging voor
handel en nijverheid, in een slagersbond, in een patroonsvereniging
van de bouwvaknijverheid, in een bond van loodgieters en fitters
en in een bond van stucadoorspatroons. Het is niet onmogelijk, dat
ons enquête-materiaal in deze zo strikt zakelijke en daarom minder
opvallende sector tekortschiet. Van een vakorganisatorisch samengaan in de geëigende zin van het woord is echter geen sprake: het
confessionele patroon blijft hier gehandhaafd.
Interconfessionele jeugdverenigingen komen volgens onze gegevens
nergens voor. Des te meer is dit het geval bij sportverenigingen. Het
aantalselement speelt hier waarschijnlijk een belangrijke rol. De
liefhebbers van een bepaalde sport maken tezamen soms een te
kleine groep uit om deze behoorlijk volgens de regels te kunnen
beoefenen in eigen verenigingsverband. Zo deelde een respondent
in een van de kleine parochies mee, dat herhaalde pogingen om een
katholieke voetbalclub op te richten falikant uitvielen, omdat de
wedstrijden bij de geringste absentie van de spelers niet konden
doorgaan. Een club samen met andersdenkenden ligt dan ook voor
de hand. Voor de parochie Woudsend zagen wij hiervan reeds enige
voorbeelden.
In onze lijst van verenigingsbesturen op niet-confessionele grondslag, waarin
katholieken een bestuursfunctie vervullen komen de volgende sporten voor:
voetbal, lawntennis, tafel-tennis, gymnastiek, volley, zwemmen, zeilen, wielrijden, schaatsen, kaatsen, duivenmelken en het houden van bijen.

Onder de interconfessionele verenigingen voor cultuur en ontspanning,
waaraan katholieken deelnemen komen geen toneelverenigingen
voor en geen bibliotheken. Muziek- en zangverenigingen, culturele
commissies van plaatselijke aard en verenigingen voor volksvermaken hebben herhaaldelijk katholieken in het bestuur. Ook hier is er
een rijke verscheidenheid.
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De sector diversen tenslotte geeft eveneens een gevarieerd beeld van
interconfessioneel organisatorisch contact: Oranjeverenigingen,
verenigingen van plaatselijk belang en voor het organiseren van
dorpsevenementen, waterschappen, woningbouwverenigingen enz.
O p politiek terrein is er uiteraard een stricte confessionele gebondenheid, al vergeten katholieken elders in Nederland wel eens, dat hun
geloofsgenoten in sommige diaspora-gemeenten van Friesland bij de
gemeenteraadsverkiezingen op een niet-katholieke partij moeten
stemmen of zich van stemmen zouden moeten onthouden. Er zijn
immers gemeenten, waar het kleine aantal katholieken het niet tot
één zetel in de raad kan brengen. Dat dit soms ook zijn consequenties heeft op plaatselijk politiek-organisatorisch vlak is duidelijk.
De tweede moeilijkheid, die de diaspora-positie voor de groepsorganisatie meebrengt nl. het gedeeltelijk tekortschieten van het
confessioneel organisatie-patroon wordt dus ondervangen door het
continueren van een reeds langer bestaand interconfessionalisme in
alle genoemde sectoren, de zielzorg in stricte zin uitgezonderd. Het
is merkwaardig te noemen, dat zelfs op een zo'n gevoelig terrein als
de wijkverpleging een relatief veel grotere mate van interconfessionalisme gehandhaafd blijft; ook in die parochies, waar door de getalsterkte een kans op overschakeling naar een confessionele vorm
geboden wordt. Dit duidt toch wel op een zekere gehechtheid aan
de historisch gegroeide vormen van onderling contact, die bijv. als
de burenhulp geleidelijk aan, ook in niet-katholieke kring, worden
opgetrokken naar een georganiseerd en gemoderniseerd niveau.
Sport en spel en cultuurbeoefening zijn ook sterk plaatselijk gebonden, al zal een behoedzaam pastoraal beleid er niet vreemd aan
zijn, dat juist toneelverenigingen en bibliotheken in confessioneel
verband worden gehouden. Dit pastoraal beleid betekent echter niet
een mechanisch neerlaten van waterdichte schotten. Wanneer er
in de op dit punt onderzochte parochies katholieken bestuursplaatsen bezetten in ruim 300 interconfessionele instellingen of verenigingen en dus aantal en soort van de overige interconfessionele
organisaties, waaraan katholieken deelnemen zónder zitting in het
bestuur, hier nog buiten beschouwing bleven, dan kan men toch
niet stellen, dat katholieken en niet-katholieken overeenkomstig de
wens van het kerkelijk gezag niet meer als vrienden met elkaar
in verenigingsverband mogen omgaan. Door de vrees hiervoor
wordt deze opvatting te vaak met name in de pers als werkelijkheid
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voorgesteld, terwijl het in feite een gesimplificeerd groepsbeeld is.
Zo schrijft Schurer naar aanleiding van een afwijzend advies der Nederlandse
Bisschoppen betreifende algemene personeelsverenigingen, dat iedere kerk, die
haar leden niet tegen de gevaren in de omgang met andersdenkenden wapende
in haar herderlijke zorg zou tekort schieten, maar daarmee is apartheidspolitiek nog niet gerechtvaardigd. „Deze bisschoppelijke uitspraak betekent, dat
voortaan Roomsen en niet-Roomsen dus niet meer ab vrienden in verenigingsverband met elkaar mogen omgaan. Het betekent, dat de meerderheid der
Nederlanders niet meer als acceptabele landgenoten wordt beschouwd. We weten
wel, dat dit aan waardering niets afdoet. Natuurlijk, die waardering is groot.
Maar van achter de omheining der wederzijdse reservaten. Geen handje geven;
geen chocolade aannemen van vreemde mannen. Men kan zeggen, dat het ons.
niet aangaat .Het gaat ons wél aan. Wij houden ons hart vast, dat deze handschoen
wordt opgenomen, en het consigne: ,Ga niet met andersdenkenden om', opdezelfde wijze wordt beantwoord. Wat geeft het dan, of wij al in Witmarsum
samenkomen om elkaar te leren begrijpen, wanneer tegelijk in Utrecht de koude
burgeroorlog wordt geproclameerd? Witmarsum zal het toch afleggen en de
reservaten der apartheid zullen worden opgetrokken, totdat er weer een echte
oorlog komt en we het erg nodig vinden om met dezelfde creaturen, waarmeewe geen toneelstukje mochten instuderen, samen een bidstond of een overval
op een distributiebureau te organiseren"1.

RESTERENDE BELEMMERINGEN
VOOR DE

GROEPSORGANISATIE

Als gevolg van de twee elementaire diaspora-kenmerken, de sterke
geografische spreiding en de veelheid van kleine leefgemeenschappen, blijven zich voor de groepsorganisatie der katholieken in
Friesland nog een aantal structurele moeilijkheden voordoen, die
een min of meer permanent karakter dragen.
De varianten in het diaspora-patroon zijn in het voorafgaande
voldoende aangeduid. Plaatselijk gezien is er in de meeste parochies,
de steden Leeuwarden en Sneek uitgezonderd, een sterke groepsintegratie, al wonen veel parochianen ver verwijderd van het kerkelijk centrum. Zeker in de overwegend autochtone plattelandsparochies is het ver weg wonen van het kerkdorp thans geen onoverkomelijk
bezwaar om regelmatig vergaderingen bij te wonen. Dit nog steeds
belangrijke organisatie-middel verliest echter op provinciaal niveau
veel van zijn instrumentele waarde. De verre afstand wordt dan zonder meer een belemmering. Wáár men ook een provinciale bijeen1

F. SCHURER, Apartheidspolitiek der Bisschoppen, in: Heerertveense Koerier, 22 April.
1950.
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komst belegt, de keuze van de vergaderplaats is steeds in het nadeel
van een of meerdere hoeken van de provincie.
Dit wordt een permanente kwaal, wanneer het eenmaal gevestigde
instellingen of apparaturen betreft met een provinciaal verzorgende
functie zoals een katholieke H.B.S., een provinciaal sociaal-caritatief
centrum of een vormingsinstituut. De disputen rond de vestigingsplaats van de enige katholieke middelbare school in Friesland - nu
definitiefin Bolsward - zijn thans nog niet verstomd. De katholieken
in Leeuwarden en omgeving maken er nauwelijks gebruik van. Er
zijn hier naast zuiver geografische factoren (afstand) ook economische (internaatskosten of reiskosten) en psychologische factoren
in het spel. Leeuwarden daalt niet graag af naar dit friese Rome,
omdat er alleen al wat aantal betreft in de hoofdplaats van Friesland
meer katholieken wonen dan de gemeente Bolsward totaal aan inwoners telt. Zo bestaat er anderzijds in de zuidwesthoek een gematigd wantrouwen ten opzichte van provinciale apparaturen in
Leeuwarden gevestigd, omdat dan het platteland wel weer aan het
kortste eind zal trekken.
Van de deelname aan de bijeenkomsten in het vormingscentrum „Vinea
Domini" te Witmarsum werd een aparte analyse gemaakt. De gegevens hebben
betrekking op de vier winterseizoenen sept. 1948-mei 1951 en werden berekend
op de dekenale en parochiële cijfers van 1 jan. 1950. Het dekenaat Sneek levert
meer dan de helft van het totaal aantal deelnemers uit Friesland nl. 990 van de
1.664 deelnemers. Dit is een zeer hoog percentage, nl. 60% en dat terwijl van
alle parochianen in Friesland slechts 41.2% in dit dekenaat woonachtig is. Het
dekenaat Leeuwarden nam 29.2% voor zijn rekening, een relatief laag percentage
want 45.2% van alle katholieken in Friesland wonen in dit dekenaat. Dezelfde
cijfers zijn voor het dekenaat Heerenveen resp. 10.8% en 13.6%. Parochies met de
relatief hoogste deelname liggen alle in de naaste omgeving van het vormingscentrum. Heeg, Workum, Makkum en Witmarsum spannen de kroon: 10% van
het totaal aantal parochianen bezocht minstens één maal „Vinea Domini".
Hierop volgen de parochies Bolsward, Roodhuis en de aan het dekenaat Sneek
grenzende parochies Joure en Oosterwierum. Met uitzondering van deze twee
laatste parochies is de deelname vanuit de verder afgelegen dekenaten Leeuwarden en Heerenveen veel geringer. Slechts 2.15% van het totaal aantal parochianen in de stad Leeuwarden, dit is ongeveer één deelnemer op honderd volwassen
katholieken. De greep op de stad Leeuwarden is dus wel zeer zwak te noemen.
De parochie Heerenveen heeft een deelname-percentage van 1.68%. Slechts de
parochie Dokkum steekt met een deelname van 6.83% boven de rest van noordelijk en oostelijk Friesland uit.

Wanneer wij een vergelijking mogen maken met een willekeurige
gemeente in Zuid-Nederland dan blijkt dat op een gebied, dat ruim
185 maal zo groot is als de gemeente Kerkrade een kathoUeke be-
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volking woont van nog enige duizenden minder dan in deze limburgse gemeente. Deze sterke Oerspreiding brengt door het grote aantal
parochie-huishoudingen en het sterk gedifferentieerde organisatiepatroon een nauwelijks te dragen multiplicatie van vaste kosten met
zich mee, dat het aandeel van het budget voor kerk en verenigingsleven relatief zeker veel groter maakt dan in niet-diaspora-gebieden
het geval is. Men denke zich eens in, dat de katholieke gemeenschap
van Kerkrade 30 parochies, kerk en pastorie c a . , 75 instellingen
voor onderwijs en in totaal de outillage van 772 organisaties en
apparaturen moest dragen! De financiële lasten drukken in Friesland dan ook zwaar, terwijl de gelovigen blijkens de opbrengsten
van collecten voor katholieke nationale of diocesane belangen of
voor de missiegebieden zich toch niet willen distanciëren van de
noden buiten de provincie. Bezien wij verder de instrumentele
functie van de plaatselijke en provinciale organisaties dan zouden
wij de katholieken in Kerkrade niet benijden, wanneer zij door 772
organisatiebesturen werden „bemoederd". Verspreid over een veel
groter gebied is dit in Friesland voor nagenoeg dezelfde bevolkingsgroep naar aantal gezien toch wel het geval. Zonder een aangepast
regionaal beleid, ook vanuit de centraal denkende nationale en
diocesane organen, en zonder het competentie-offer van de coördinatie op parochieel of interparochieel niveau dreigt er een
oververzadiging en een verheviging van interorganisatorische
spanningen, daar iedere organisatie nu eenmaal de neiging heeft
om haar eigen terrein te overschrijden.
Een laatste belemmering voor de groepsorganisatie, de mobiliteit
van een deel van het kader, hangt behalve met de diaspora-positie
ook samen met algemene regionale factoren zoals de excentrische
ligging en de overwegend agrarische structuur der provincie. Voor
Friesland als geheel geldt, dat een zeer groot deel van op Universiteit of Kweekschool gevormde Friezen, de culturele leiders in spe,
vanwege de geringe bestaansmogelijkheden in eigen gewest elders
emplooi hebben gezocht 1 .
Op grond van cijfers van de Volkstelling 1947 kon worden vastgesteld, dat van
het totaal aantal in Friesland geboren academisch gevormden nl. 2.627 slechts
488 in Friesland werkzaam waren. Dit betekent dus een cultureel export van
2.139 friese academici ofwel 81.4%. Daartegenover staat dan een import van
743 niet in Friesland geboren academici. Van de toenmaals 1.231 in Friesland
1

W. KOK wijdt hieraan een uitvoerige beschouwing in: Onderscheiden-Ongescheiden,
Achtergronden en Oorzaken van de Friese Kwestie, Franeker 1952, passim.
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woonachtige academisch gevormden was dan ook slechts 39.7% van Tríese
origine1.
De katholieke academici in Friesland vormen een zeer overzichtelijke groep, zodat wij ook zonder over exacte gegevens te beschikken
veilig kunnen stellen, dat veruit het grootste deel van de priesters,
hogere ambtenaren met academische titel, artsen, leraren en andere
academici uit allochtonen bestaan. O p de 34 katholieke lagere
scholen in Friesland waren in 1948 slechts 9 schoolhoofden van
friese origine. Juist dit deel van het kader is sterk mobiel en ziet
elders - zeker als het bijv. onderwijzers betreft op twee- of driemansscholen - veel betere promotiekansen liggen. Dat dit niet zonder invloed blijft op de continuïteit van de groepsorganisatie en vooral op
de beleidsaspecten daarvan is vanzelfsprekend. In zoverre is de
opmerking van Piebenga dan ook juist, dat het een nadeel is, dat de
katholieke kerk in Friesland „zo weinig gebruik maakt van de autochtonen" 2 . In een ander opzicht echter niet.
Wanneer wij immers de geboorteplaatsen nagaan van de 1920
personen, die bestuursfuncties bezetten in het katholieke verenigingsleven, dan blijkt deze totale kader-groep toch overwegend autochtoon van karakter te zijn: 87.1 % is in Friesland geboren.
Een qualitatieve analyse van het katholieke kader kan dit typische verschijnsel
alleen voldoende verklaren. Het is immers een bekend feit, dat immigranten juist
omdat de achtergrond ontbreekt gaarne door uiterlijke kentekenen tonen waar
hun plaats op de maatschappelijke ladder is. Hofstee noemt de neiging tot
„conspicuous consumption", pogingen om te streven naar leidende posities in
het „society "-leven, in de politiek en in het verenigingsleven. Het zwevend
maatschappelijk prestige van de migrant en de wens om dit op een zo hoog
mogelijk punt te consolideren vormt een van de voornaamste oorzaken van 3e
dikwijls zo opvallende activiteit van migranten. Steeds kan men weer constateren
„dat het niet in de eerste plaats de oud-ingezetenen, maar de migranten zijn,
die optreden als de meest-actieven en de voortrekkers, niet alleen in het economische leven, doch in het maatschappelijk leven in het algemeen"3. Deze
beschouwingen van Hofstee hebben echter betrekking op migranten, die zich
definitief in overzeese gebiedsdelen hebben gevestigd. De katholieke immigranten
in Friesland beschouwen deze provincie soms alleen als een „doorgangshuis".
Vandaar wellicht wel een tijdelijke activiteit ab lid van het kader, maar geen
uithoudingsvermogen op lange termijn en geen bewust gewilde integratie. Bij
1
2
3

Vgl. C.B.S., Volkstelling, 1947, serie A, deel V, Statistiek der academisch gevormden.
PIEBENGA, Geestelijk kven in Friesland, t.a.p., 265.
E. W. HOFSTEE, Enkele opmerkingen over het probleem van selectie bij migratie, in:
Sociokguch Jaarboek VI, Leiden 1952, 24-25.
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gevolg in de sterk traditioneel gebonden plattelandsparochies met name geen
overwegende invloed in het kader, wat getalsterkte betreft.

Naar parochie gelocaliseerd is de autochtoniteit van het kader evenwel veel lager. Van alle katholieke kaderleden in Friesland is 62.1 %
binnen de grenzen van de huidige woon-parochie geboren. Dit wijst
op binnenprovinciale migratiebewegingen, die mede de continuïteit
van de groepsorganisatie zullen beïnvloeden.
NABESCHOUWING

Dat in Friesland ondanks de bijzondere quantitatief-geografische
situatie van de katholieke bevolking, die wij diaspora noemden,
toch nog evenals in de rest van Nederland een sterke mate van
confessionele groepsorganisatie tot ontwikkeling is gekomen, kan
waarschijnlijk grotendeels worden toegeschreven aan de normale
doorwerking van het nationaal en diocesaan organisatie-patroon,
waarbij de godsdienstige gezindheid van de katholieke Friezen en in
het bijzonder de volgzaamheid aan het kerkelijk gezag een beslissende
invloed heeft gehad.
Het pleit voor de friese verdraagzaamheid, dat de katholieken, zo
klein in getal, volop de kans kregen om hun eigen instellingen, hun
ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van dagen, kloosters en scholen
in het friese land opnieuw te vestigen en hun eigen organisaties op
te richten. „Er kwam een nieuw geslacht, er kwamen nieuwe en ingrijpende verschuivingen. De ^ijheid' van de oude leus, in enkele
concrete toepassingen tot een groot goed geworden, werd verlaten
voor een verbond van christelijke groeperingen, hecht samengesmeed door de eis van een werkelijk vrij onderwijs. ledere generatie
heeft zijn eigen signatuur en het Friese volk, dat zo hard en fel een
al-of-niet-vermeend postulaat van de rechtvaardigheid kan volgen,
welke relaties en welke deelgebieden dit ook betreft (denk aan
Dómela Nieuwenhuis, aan Oebele Stellingwerf en Pieter Jelles,
aan Willem Banning en Pieter Sjoerds Gerbrandy), hielp in deze
jaren ook in de kleine roomse minderheid de nieuwe tijd op gang
brengen" 1 .
Mét het confessionalisme in de groepsorganisatie bleef er echter
nog een breed gebied van interconfessioneel organisatorische contacten open, geheel beantwoordend aan de openheid van de inter1 AUKES, Het „emergo", t.a.p., 42.
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personale contacten tussen katholiek en niet-katholiek in het friese
gewest. Ten dele was er de noodzaak om een vorm te zoeken aangepast aan de diaspora-situatie, ten dele was er ook de wens om het van
vroeger tijden uit nog voortbestaande in deze zin te handhaven. Juist
ineen provincie als Friesland is een sterke mate van confessionalisme
een verlichting en een belasting tegelijk, geeft het een grote zekerheid voor het godsdienstig en zedelijk zelfbehoud en tevens een inzicht in het noodzakelijk tekortschieten van het organisatorisch
middel alléén, een spanning tussen een te veel en een nog steeds te
weinig, een soort permanente evenwichtsstoornis, die op de duur
ongunstige gevolgen kan hebben zonder de inzet van een hernieuwd regionaal beleid, ook naar het interconfessionalisme toe.
De diaspora-situatie zal de zielzorg, de gemeenschapsvorming en
de organisatorische opbouw blijven belemmeren. Men zou er bijna
voor vrezen, dat alle confessionele organisaties op provinciaal niveau
tegelijkertijd een intensieve activiteit gingen ontplooien. Het friese
volk zou vreemd opzien bij zulk een rumoer en het katholieke part
zou zoveel werkers en bewerkers moeten dragen, dat het zaaien van
de een onmogelijk werd gemaakt door het ploegen van de ander.
De diaspora-positde van het katholieke volksdeel in Friesland zou
een hypertrophie van de groçpsorganisatie niet kunnen verdragen.
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Kon bij de bestudering van het religieus élan en van de groepsorganisatie als nawerkingsverschijnselen nog enigszins een totaalbeeld van de friese verhoudingen worden benaderd, bij de aftasting
van het spanningsveld tussen katholieken en protestanten is dit zeker
niet het geval. In een provincie met zoveel diaspora-varianten en
met zo'n veelzijdig godsdienstig landschap van streek tot streek
en zelfs van dorp tot dorp moet een algemene karakteristiek zonder
een breed opgezet gelocaliseerd onderzoek noodakelijk tekort schieten. De voorwaarden, waaraan een dergelijk onderzoek zou moeten
voldoen, zijn werkelijk niet gering en zouden ook alleen door een
onderlinge samenwerking van de betrokken kerkelijke groeperingen
gerealiseerd kunnen worden.
Voor een onderzoek naar „the reduction of intergroup tensions" ontwierp
Williams het volgende schema. „In order to get an over-all view of the critical
points of group conflict, one research project might undertake to plot the major
area or places in the country where racial, religious, and other group différences
become highly acute. This might be a continuing survey or register of data kept
at one central place... This body of material would, in turn, provide a basis for
more intensive analysis of both institutional and individual causation of prejudice in the particular areas: industry, business, education, and so on" 1 .

Een voorbeeld van een bepaalde werkwijze, welke elders met vrucht
is toegepast, hebben wij nergens kunnen vinden. Een onderzoek
door Brookover en Holland in een agrarisch gebied van de Verenigde
Staten, fictief „Maple County" genoemd, met evenals in Friesland sterk verspreid wonende kleine minderheidsgroepen leverde
zeer weinig resultaat op. Het strekte zich uit over een tijdsduur van
vijf maanden en er werd zowel gebruik gemaakt van de methode
1

R. WILLIAMS JR., The reduction of intergroup tensions, in: Bulletin 57, Social Science
Research Council, New York, 1947, 78 w .
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der participerende observatie als van formele interviews, waarbij
behalve de vertegenwoordigers van de verschillende minderheden
ook de leden van de dominerende groep werden betrokken.
Men kwam tot een drietal algemene vaststellingen, die onmiddellijk duidelijk maken, waarom de toegepaste methodieken juist voor
kleine en verspreid wonende minderheden ontoereikend waren.
De methode van de participerende observatie schoot tekort, omdat
de relaties met de minderheidsgroepen niet in de actuele belangstelling stonden en geen onderwerp van de dagelijkse conversatie
uitmaakten. Het kwam maar zeer zelden voor, dat men zich zonder
gerichte vraagstelling spontaan in een „free expression of opinions
or comments" over de minderheden uitliet. Vervolgens bracht ook
een indirecte vraag als „What kinds of people are there that this
country would really be better off without?" maar zelden de minderheden ter sprake. De indruk, die de onderzoekers via deze twee
benaderingswijzen hadden gekregen, werd echter weer geheel vertekend door een laatste toegepaste methodiek in de vorm van
„scaled agree-disagree statements". Deze directe vraagstelling riep
terstond bij de meerderheid van de respondenten de traditionele
ongunstige groepsbeelden en stereotypen op1.
De mondelinge mededelingen, die de onderzoekers konden verzamelen bestonden dus grotendeels uit deze direct „geprovoceerde"
ongunstige groepsbeelden, waaruit men zou kunnen concluderen,
dat er een actief vijandige houding bestond ten opzichte van de
minderheden. Deze conclusie achtten Brookover en Holland echter
zeer onwaarschijnlijk. De minderheden riepen immers in feite
nauwelijks problemen op en er werd practisch weinig over gesproken. Een specifieke moeilijkheid in hun onderzoekingsveld was nog,
dat zij herhaaldelijk op verkeerde identificaties stootten. Personen,
die voor jood werden aangezien bleken bijv. katholiek te zijn. De
onderzoekers concludeerden dan ook tot een „inability to predict in
Maple County". Daarvoor zou immers noodzakelijk zijn „to know
the specific images which the majority peoples have of the minority
persons or groups and in what specific types of situations behavior
is likely to occur"2.
Om in Friesland enig inzicht te krijgen in de verhouding tussen
katholieken en protestanten konden wij moeilijk afzien van een
1

W. BROOKOVER EN J. HOLLAND, An inquiry into the meaning of minority group
attitude expressions, in: American Sociological Review, April 1952, 197.
2 Ibid., 200.
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directe vraagstelling. Bovendien was deze bijna uitsluitend gericht
tot katholieken, dus tot leden van de minderheidsgroep. Het gevaar
van een eenzijdig beeld was hierbij dus niet uitgesloten: men idealiseert gemakkelijk de eigen groep ten nadele van de omringende
groepen, zeker in een verhouding minderheid - dominant, zij het
dan in een nawerkingsphase. Zoals blijken zal gaf het eindresultaat
echter een genuanceerd beeld, al blijft het een benadering, welke
zeker door een twee- of meerzijdig onderzoek zal moeten worden
aangevuld. Voor het overige konden wij nog over tal van publicaties
in de dagbladpers en in de kleine kerkelijke blaadjes beschikken. De
literatuur-gegevens waren uitermate schaars.
L A T E N T K A R A K T E R V A N DE S O C I A L E S P A N N I N G E N

In een diaspora-gebied als Friesland met een permanente kleine
minderheid in getal zal het emancipatiestreven van de katholieke
groep ten opzichte van de protestantse dominant zich niet spoedig
als een openlijk machtsstreven openbaren. De successen van de
emancipatie op landelijk niveau en het streven naar confessionele
groepsorganisatie in eigen gewest, door protestantse auteurs veelal
„isolatie-politiek" genoemd1 zullen de dominant zeker niet ontgaan,
doch een dermate kleine en verspreid wonende groep zal niet gemakkelijk een actief tegenstreven of een openlijke vijandigheid
ontmoeten. Evenals in „Maple County" vormt, zoals uit tal van
peilingen bleek, ook de houding ten opzichte van de katholieke
minderheid slechts bij uitzondering een onderwerp van gesprek.
Dit is zeker in de oude traditionale nederzettingen het geval, waar
het katholicisme van oudsher een vertrouwde plaats in de samenleving heeft ingenomen. Vertrouwd dan in de zin, dat men eraan
gewoon is geraakt en niet als zou er ten opzichte van de gedragingen
der katholieken geen wantrouwen gekoesterd worden.
Kenmerkend immers voor de verhouding tussen katholieken en
protestanten in Friesland lijkt ons een zekere sociaal-psychologische
geladenheid, een voortdurende latente sociale spanning, waaraan
een telkens weer opduikend wantrouwen niet vreemd is. Dit wantrouwen, soms overgaand in een geïrriteerd opzien of in een actief
1

Deze term wordt in dit verband het eerst aangetroffen bij: J. P. KRUIJT,
Rooms-Katholieken en Protestanten in Nederland, in het bijzonder in Friesland en NoordHolland, in: Sociologisch Bulletin, I, 1, Den Haag 1947, 23. Vgl. ook BLOEMHOF
EN LUTEYN, t.a.p., II, 309-310.
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verweer, krijgt maar zelden het karakter van een direct geopenbaard
antipapisme. Misschien hangt dit samen met het friese volkskarakter, met de geslotenheid van de friese aard of met de verdraagzaamheid van de Fries, al is hierover het laatste woord nog niet gezeed 1 .
Ondanks het op gang komen van het theologisch-oecumenisch gesprek, ook in het friese gewest, is het wederzijds groepswantrouwen
nog geenszins weggenomen en het is ook de vraag of er invloed valt
aan te wijzen van dit gesprek op de niet-theologische verhoudingen.
Het lijkt wel, of de priesters en predikanten in dit contact van persoon tot persoon niet in hun „rol" zijn en straks toch weer op de
preekstoel, voor de klas, in de catechisatie of bij de jeugdclub het
stereotype gesimplificeerde beeld geven van de kerk der christelijke
overburen.
Als niet-theologische factor is het verborgen wantrouwen ook
moeilijk met de vinger aan te wijzen. „Wil men (de niet-theologische
factoren) gaan omschrijven, dan krijgt men ze moeilijk allemaal onder schot. Ze zijn van zo uiteenlopende aard. Net als het duivelenheir vormen ze een bende. Ze stellen, zoals deze, anonymiteit op
prijs. Ze willen het liefst niet teveel in het daglicht worden getrokken" 2 . Het wantrouwen is als spanningsverschijnsel emotioneelfluctuerend en wordt waarschijnlijk gevoed door wat Den Hollander
groepsbeelden noemt, die op hun beurt weer in leven zijn geroepen
door een overlevering van ouders op kinderen in het gezin, door
onderwijzend personeel, door leerboekjes en leesboekjes, door pers
en radio, door priesters en predikanten en misschien maar zelden
door persoonlijke confrontatie. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
protestanten in gebieden als Friesland, waar de confrontatiemogelijkheid met het katholicisme uitermate gering of geheel afwezig is, de veelal ongunstige groepsbeelden het diepst geworteld
zijn.
„Wij houden aan geestesbeelden in het bijzonder vast, wanneer geografische afstand t.a.v. het object voortdurende contrôle bemoeilijkt, nieuwe indrukken onze
rust niet verstoren. Deze voorstellingsfbcatie openbaart zich het duidelijkst in het
achterblijven van het beeld van een deel der werkelijkheid bij deze veranderende
1

J . KALMA, Oer de FTyskefordraechsumens, in: Frysk Jierboek 1942, Assen 1942, 89-98·
De auteur bespreekt hier een aantal enquête-resultaten. Het antwoord van een
der respondenten lag sterk in de lijn van ons onderzoek, zoals straks nog zal
blijken. Het luidde: „De Fries is yn it persoanlijke wol fordraechsum, yn it
mienskiplike (organisaesje, partij, rjuchting, tsjerke) lykwols frijhwet ûrtfordraechsum" (96). Tot een duidelijk beeld kwam Kalma echter niet.

2

VAN DER LINDE, t.a.p., 62.
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werkelijkheidssector zelve. Het verschijnsel lijkt haast onvermijdelijk, komt ook
voor bij de meest ontwikkelde en geoefende geesten, want ook deze zijn niet voortdurend op ieder gebied critisch en toetsend bezig, zeker niet als zoo'n deel van het
weten slechts ten deele bewust is en te los met de overige, thans ook steeds meer
gespecialiseerde, kennis samenhangt"1.

In streken, zoals oostelijk Friesland waar pas eeuwen ná de Reformatie het katholicisme weer opnieuw tegenwoordig is gesteld doch
nu een concrete ontmoeting met de werkelijkheid toch mogelijk is
gemaakt treft men thans nog groepsbeelden aan, die ten dele elementen ontlenen aan de voor-reformatorische wantoestanden onder
clerus en kloosterlingen. Het zijn irrationele voorstellingscomplexen,
die niet geheel uit de lucht gegrepen zijn, maar voor een deel bij de
veranderde werkelijkheid ten achter zijn gebleven. Men zou bijv.
kunnen veronderstellen, dat waandenkbeelden omtrent gruwelijke
toestanden achter kloostermuren spoedig zouden verdwijnen, wanneer er eenmaal zo'n gevreesde instelling binnen de eigen gezichtskring zou zijn. Toen het klooster der Paters Augustijnen te Witmarsum er reeds 12 jaar stond kwamen er nog brieven binnen met de
volgende inhoud:
„Dan heb ik van hooren zeggen, dat er onder Uw klooster in Witmarsum, dat
immers nog slechts enkele jaren bestaat, groóte onderaardsche kerkers zijn gebouwd - is dit waar? En waarvoor dient deze barbarenbouw?" Vraag en antwoord werden gepubliceerd in de „Leeuwarder Courant" van 25 jan., 1914, met
het verzoek om huis en kelders maar eens goed te komen inspecteren. Tot op
heden toe blijven dergelijke veronderstellingen in de omgeving circuleren.

In Drachten doet zich hetzelfde verschijnsel voor, wellicht in nog
heviger mate. Men staat vooral vreemd tegenover het slotklooster
van de Zusters Carmelitessen. De relaties die deze zusters met de
inwoners van het Minderbroedersklooster hebben roepen nog steeds
verdenkingen op.
Uit gesprekken met katholieken en niet-katholieken tekenden wij de volgende
groepsbeelden o.a. op. „Toen ik in het ziekenhuis lag, was er een vrouw, die
vroeg of het echt waar was van de ondergrondse gangen (bedoeld is tussen beide
kloosters) en van de kalkputten. Maar mensen, die dergelijke verhalen geloven
zijn bang voor spoken en weermannetjes". Sommigen hebben het idee, dat de
zusters tegen haar wil in het klooster zijn opgesloten. „De zusters liggen voor de
ramen te huilen en te gillen. Ze zitten opgesloten. Er zijn geweldig grote kelders,
waar de kinderen van de paters liggen". „O natuurlijk, als jullie het vragen, dan
moet de vrouw de eerste nacht bij de pater (bedoeld is hier het Jus primae noctis').
En van de zusters die opgesloten zitten in de kloosters, meisjes, die ongelukkig
1

DEN HOLLANDER, a.w.,
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waren in de liefde en de paters die er op gezette tijden heengaan. О, die dingen
hoor je hier zoveel. Alle mensen zeggen dat. Dat zijn wel de gewone verhaaltjes".
Betrouwbare niet-katholieke respondenten in Drachten waren ervan overtuigd,
dat dergelijke ideeën over minder oorbare verhoudingen tussen de paters en de
zusters nog sterk leefden. Wanneer men dagelijks paters naar het klooster van de
zusters ziet gaan om er de geestelijke oefeningen te verrichten krijgen vragen als
„Wat moeten die paters daar als het klokje klept?" toch een dubbelzinnige betekenis.
Vlak voordat het klooster van de zusters in gebruik werd genomen werd het ter
bezichtiging open gesteld en van heinde en ver kwamen er niet-katholieken om
van deze gelegenheid gebruik te maken. De groepsbeelden „herstelden" zich
echter weer spoedig.

Wat de invloed van de radio betreft willen wij nog opmerken, dat
dit het enige geestelijke communicatiemiddel is, dat kan doordringen
in milieus zonder enige confrontatie-mogelijkheid met het katholicisme. Herhaalde malen werd ons duidelijk gemaakt, dat uitzendingen van de K.R.O. veel groepswantrouwen tussen katholieken
en protestanten hebben weggenomen. Dat de pers, zoals Den
Hollander meedeelt, zeker niet naar een objectief begrip van „het
andere volk" streeft1 geldt ten dele ook voor de opinievorming over
„andere" godsdienstige bevolkingsgroepen. Hoe de ongunstige
beeldvorming over „Rome" ook onder invloed van perspublicaties
tot stand kan komen en de onderlinge verhoudingen tussen katholieken en protestanten daardoor aanmerkelijk kunnen worden geschaad moge blijken uit het volgende citaat:
„Nu erkennen wij ook gaarne 't geestelijk element in het rooms-katholicisme. We
hebben grote waardering en zelfs bewondering voor het vele dat Rome in het
geloof en met de wapenen van geloof, boete, gebed doet: zijn dienst van de barmhartigheid, zijn zending, zijn theologische en wetenschappelijke bestrijding van
allerlei ongelovige theorieën en wat al niet meer. Ook hebben we in het minst
geen bezwaar tegen zijn principiële vormgeving op staatkundig en sociaal gebied.
Edoch, dit alles gaat buiten het punt in kwestie om... Rome is nog iets anders dan
enkel geestelijk. Het is een onontwarbaar mengsel van geestelijke en wereldse
macht, geestelijke en wereldse methoden, geloof en ongeloof, gemeente onder het
kruis en synode des satans, bruid van Jesus Christus en hoer van de anti-christ...
Of is dat geestelijk, dat uit het geloof, als Rome, in strijd met zijn beste tradities
zijn geloofspropaganda, in streken waar het Woord Gods reformatorisch wordt
verkondigd, om het zacht te zeggen een economische grondslag tracht te geven,
in de vorm bijvoorbeeld van aankoop van landerijen, het vestigen van zaken, het
stichten van ziekenhuizen door rooms-katholieken? Is het uit het geloof, is het
zelfs smakelijk, deze onvervaarde uitbuiting van de politieke machtsverhoudingen
in Nederland om allerwegen posten, banen, sleutel- en machtsposities tot roomsi Ibid., 18-19.
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katholieke buit te maken? Is het uit het geloof, de folkloristisch-miraculeuze opvoeding van het volk tot een heidense massa, en dat wel in naam van Maria en
alle mogelijke heiligen?" Het kader, waarin dit citaat uit het gereformeerd georiënteerde „Friesch Dagblad" (12 en 13 maart, 1948) geplaatst dient te worden
zal straks nader worden aangeduid.

Deze algemene verklaring van het onderlinge wantrouwen uit de
groepsoordelen en groepsbeelden geeft echter nog maar weinig inzicht in het wisselend karakter ervan. Soms openbaart het zich op een
zeer uitgesproken wijze en lijken zelfs de persoonlijke verhoudingen
erdoor vertroebeld te zijn, terwijl in andere omstandigheden alles
sereen en irenisch schijnt aan de ontmoeting tussen Rome en Reformatie. Een voorbeeld van het eerste geval tronen wij in het bovenstaand „Rome-beeld". Voor de tegenovergestelde situatie kunnen
wij echter eveneens pen gereformeerd getuigenis aanhalen, dat nog
wel betrekking heeft op de „geloofspropaganda" in streken, waar
het Woord Gods reformatorisch werd verkondigd.
„In Drachten hebben (de paters) getracht een sfeer van vertrouwen te scheppen
tot hun niet-katholieke medeburgers, om zoo een brug tot toenadering te vormen.
Zij zijn hierin over het algemeen niet teleurgesteld. Toen ze 12i jaar geleden in
Drachten kwamen, ,als wereldgeestelijken vermomd', waren ze een rariteit. Nu
zijn ze daar, ,zelfs in hun bruin habijt en op bloote voeten', volkomen ingeburgerd. Evenals in Limburg en Brabant snellen de kinderen met een ,dag pater' op
hen toe. Er heeft zich daar ook een breede kring van vrienden gevormd, die in leer
en liturgie van het Roomsche geloof belang stellen. Dat blijkt uit de vragen, die
hun bij bezoeken worden gesteld: uit het gebruik, dat van de apologetische bibliotheek wordt gemaakt; uit de opkomst bij een Kerstwijding of een Nachtmis. De
kloosterkapel is voor sommigen de eenige kerk die zij bezoeken. De laatste beslissende stap wordt echter nog maar zelden gezet, en de paters maken zich voor
de toekomst dan ook nog geen illusies. Ze voelen hun werk echt als monnikenwerk, als een geestelijk ontginnen"1.

Het komt ons voor, dat met dergelijke persoonlijk goede verhoudingen, die hier bijna idyllisch worden geschilderd, toch latente
sociale spanningen kunnen samengaan. Om het wisselend karakter
van deze spanningen begrijpelijk te maken onderscheidt de amerikaanse socioloog Marden twee typen van antagonisme. Op de eerste
plaats het „intergroup antagonism", de spanning tussen binnenen buitengroep toegepast op de verhouding katholieke minderheid
- protestantse dominant: het openbaart zich in de persoonlijke verhoudingen, in zover het gericht is tegen de leden van de katholieke
1

C. VAN DER WOUDE, Rome en Friesland, in: Friesche Kerkbode, officieel orgaan van
de Gereformeerde Kerk in Friesland, 3 Jan. 1947.
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minderheid als personen, die krachtens hun identificatie met de groep
als minderwaardig worden beschouwd. Als de machtsverhoudingen
het toelaten kan deze houding resulteren in discriminatie tegen de
katholieke minderheid. O p de tweede plaats het „interinstitutional
antagonism", dat zich richt tegen de katholieke godsdienst als
instituut, wiens practijk en handelwijze door de protestant beschouwd
worden als een ernstig gevaar voor de vrijheid van de protestanten
(de vrees voor een katholieke meerderheid) en als zeer belemmerend
voor bepaalde gemeenschappelijke initiatieven (afkeer van confessionele groepsorganisaties) 1 .
De veronderstelling lijkt ons nu gewettigd, dat de verhouding
tussen katholieke minderheid en protestantse dominant in Friesland
gekenmerkt wordt door een zwak geopenbaard intergroepsantagonisme ofwel door persoonlijk goede verhoudingen, terwijl
er tegelijkertijd gronden aanwezig zijn voor latente sociale spanningen, die eerst geactualiseerd worden door een vrees voor een
katholieke meerderheid en een te sterke confessionele groepsorganïsatie.
EEN ZWAK I N T E R G R O E P S - A N T A G O N I S M E

Dat de katholieken in Friesland door de protestantse dominant als
personen van minder allooi worden beschouwd, zal door de insiders
van protestantse of katholieke zijde in het algemeen worden ontkend.
In tal van vraaggesprekken met geestelijken en predikanten werd
deze indruk bevestigd. Enige literatuurgegevens wijzen in dezelfde
richting, evenals een enquête, die in de kring van de Nederlands
Hervormde Kerk werd gehouden.
De pastoors wezen er bijv. op, dat katholieken als dienstpersoneel
- landarbeider of dienstbode - zeer zijn gezien. Zelf hebben zij
meestal persoonlijk contact met de plaatselijke predikanten van de
verschillende richtingen en worden zij ook trouw uitgenodigd bij
interconfessionele plechtigheden als een dodenherdenking of een
bevrijdingsfeest. Een van hen, zelf voorzitter van de plaatselijke
afdeling van het Groene Kruis, werd door katholiek en protestant
ingehaald bij zijn priesterfeest en ontving bij die gelegenheid van
protestantse zijde veel blijken van waardering. I n een der kleinere
parochies ging de pastoor ook op ziekenbezoek bij hervormde
patiënten, uiteraard met medeweten van de plaatselijke predikant,
1

MARDEN, a.w.,
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die hem er bij zijn vertrek zelfs voor kwam bedanken. „Men heeft
respect voor de katholieken, vooral voor hun huwelijksleven", aldus
deelde deze respondent mee. „Er zijn er enkelen, die tegen de katholieken trachten te stoken, maar het antipapisme neemt af". In een
andere parochie werd meegedeeld, dat er inderdaad geen antipapisme was, maar dat de katholieken zich ook niet ten opzichte van de
andersdenkenden lieten gelden. „Zij durven niet openlijk voor de
katholieke zaak uit te komen en zeker zullen zij het katholicisme niet
openlijk propageren uit vrees anderen te kwetsen. Zij bewaren
liever pais en vree". Een andere parochieherder was ook van mening
dat zijn gelovigen in tegenwoordigheid van andersdenkenden bang
waren voor hun katholicisme uit te komen. Sommigen keken zelfs
gauw de andere kant uit als de pastoor de H. Communie naar een
zieke bracht. „Als er processie is durven zij wel als katholieken over
straat gaan, maar dan zijn zij ook samen... Men is gemoedelijk,
maar vertrouwt elkaar niet. In hun hart zijn de andersdenkenden
anti-rooms. Zij geven de katholieken wel een rol, maar geen invloed.
Het vriendelijkste zijn zij, die aan geloof en zeden niets doen". Een
collega in de naaste omgeving was een heel andere mening toegedaan: onder de goede kern der Ned. Hervormden voelde hij zich
even goed thuis als onder zijn eigen parochianen. Veel respect hadden de pastoors voor de bijzondere ijver, die de gereformeerden aan
de dag legden voor hun onderwijs. Een van hen vertelde, dat de
kinderen soms al om zes uur 's morgens moesten opstaan om dan
per boot naar school te worden gebracht. De financiële offers voor
eigen onderwijs waren groot.
Onze protestantse zegslieden getuigden ook van goede persoonlijke verhoudingen tussen katholiek en protestant in Friesland.
Twee nederlands-hervormde predikanten hebben dit onlangs nog
uitdrukkelijk gesteld in een studie over de greidhoek, waar zich de
meeste katholieke parochies bevinden. „Over het algemeen is de
verhouding tussen de R.K. en de Protestanten individueel echter
goed te noemen. Men kan niet ontkennen, dat de R.K. bij de bevolking een zekere achting bezitten, men waardeert hen als ,beste
mensen', die ,wel wat voor hun geloof over hebben' "'. Schurer, die
zich in zijn zeer persoonlijke hoofdartikelen vaak met de onderlinge
verhouding tussen de kerkelijke gezindten bezig houdt, laat zich over
het algemeen zeer gunstig uit over de verhouding tussen katholiek
ι BLOEMHOF EN LUTEYN, t.a.p., II,
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en protestant in de provincie Friesland zélf. Zoals later blijken zal,
is deze laatste toevoeging echter noodzakelijk. In 1950 noemde hij
Friesland in dit opzicht een betrekkelijk ideale wereld en was hij
ervan overtuigd, dat heel wat minderwaardigheidsgevoelens, in een
kunstmatige afzondering gekweekt en heel wat wederzijds wantrouwen waren verdwenen of bezig waren te verdwijnen 1 . Kruijt
hield in de naoorlogse jaren een enquête onder 215 Hervormde
Kerkeraden in Friesland, waarop in slechts 87 gevallen werd geantwoord. Een totaal-indruk kon hij dus ook moeilijk verkrijgen.
Het bleek, dat de verhouding tussen katholieken en protestanten in
Friesland beter was dan in Noordholland. „Waar weinig R.K. zijn,
is de verhouding tussen Prot, en R.K. (trouwens ook in NoordHolland) goed" 2 . In het relatief kleine aantal katholieken in Friesland ziet hij dus een verklaring voor de betere verhoudingen.
„In Friesland melden 14 gemeenten, dat de verhouding goed is, dat er samenwerking was tijdens de bezetting en bevrijding, welke samenwerking bij 5 gemeenten is gecontinueerd. 10 andere gemeenten hebben groepen R.K. evacué's
uit Limburg of Arnhem opgenomen of geholpen; de verhouding met hun geestelijken was goed. Geen enkele gemeente spreekt van een slechte verhouding,
slechts 2, dat er geen contact is tussen Prot, en R.K. geestelijken". Het aantal
protestantse gemeenten, dat katholieke evacué's heeft geholpen door kerkgebouw,
consistoriezaal, catechisatielokaal enz. ter beschikking te stellen is in feite veel
groter geweest dan deze beperkte enquête-resultaten doen voorkomen.

Evenals voor het godsdienstig élan werd ook voor de vaststelling van
eventuele sociale spanningen een systematisch onderzoek verricht in
Woudsend, Drachten en ten dele ook in Leeuwarden. Een algemene
verkennende vraag: of zij zich als katholieken gewaardeerd voelden
door de meeste andersdenkenden, werd in deze drie nederzettingen
van zozeer verschillende aard slechts zeer zelden duidelijk negatief
beantwoord. O m de respondenten zoveel mogelijk vrijheid te laten
werd het antwoord niet geprecodeerd. Er werden dus allerlei nuanceringen en voorbehouden gemaakt. Doch een duidelijk „neen" klonk
er slechts bij 18% van de ondervraagden in Leeuwarden, bij 10.1%
in Woudsend en bij 9.2% in Drachten en omliggende plaatsen.
Speciaal in Woudsend werd in een geprecodeerde vraag gepeild of
de katholieken überhaupt voorkeur hadden voor een bepaalde
kerkelijke gezindte en zo ja, voor welke. De groep, die geen speciale
voorkeur vertoonde, was bijzonder groot, groter nog op het om1

SCHURER, Apartheidspolitiek, t.a.p.

2

KRUIJT, Rooms-Katholieken, t.a.p., 22.
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ringende platteland dan in Woudsend zelf. In IJpecolsga en Indijk,
hadden 21 van de 26 respondenten geen bepaalde voorkeur en in de
plaats Woudsend 92 van de 140, resp. 80.8% en 62.3%. Dit verschil
tussen de dorpsbewoners en de boerenbevolking in het buitengebied
kan misschien verklaard worden door het feit, dat de eersten hun
andersdenkende medebewoners frequenter ontmoeten dan dit voor
de tweeden het geval is.
De 44 respondenten, die een bepaalde voorkeur aan de dag legden
lieten deze in meerderheid uitgaan naar de Ned. Hervormden
(52.3 %), hierop volgden de Doopsgezinden met 27.3 %, terwijl de
Gereformeerden en de groep Overigen slechts 6.8 % behaalden. Bij
deze antwoorden kwam nogal wat commentaar los. Het mag wel
typerend voor een minderheidsgroep heten, dat de leden van de
dominant niet naar hun absolute kwaliteiten werden beoordeeld»
maar naar hun houding ten opzichte van de katholieken, dus naar
hun al of niet „anti-rooms"-zijn. De Nederlands Hervormde groep
vond men het minst anti-rooms, in tegenstelling tot de Gereformeerden.
„De meesten van de Ned. Herv. zijn niet anti-rooms, wat wel bij de meeste
Gereformeerden het geval is"; „De Ned. Herv. zijn niet zo antipapistisch als de
anderen"; „De Ned. Herv. zijn gemakkelijker in de omgang, ze vitten zoveel niet
als de Gereformeerden, ze laten ons bij het onze en zij zijn ook zelf veel tevredener" ; „De N.H. zijn volgens mij wat vlotter en wat openhartiger in hun omgang' ' ;
„De N.H. is niet zo hatelijk tegen de Katholieken als de Gereformeerden, de
Doopsgezinden en de overigen"; „De Gereformeerden zijn meer anti dan de
anderen"; „Doopsgezinden zijn ons het meest nabij, ze zijn gemakkelijker, guller,.
Ook Hervormden zijn niet onwelwillend"; „De Doopsgezinden en Ned. Herv.*
omdat deze groepen door de regel een eerlijke houding aannemen tegenover de
katholieken en niet zo speciaal anti zijn"; „Doopsgezinden, omdat deze als vriend,
en broeder met een katholieke weten om te gaan, bijv. bij de zondagssport, wat
ook voor hen niet is verboden"; „Ned. Herv. en Doopsgezinden, omdat men daar
beter op aan kan dan gereformeerden, die praten mooi met je en achter de rug
bekletsen zij de katholieken"; „Ned. Herv., Doopsgez. en overige, aangezien deze
groeperingen over het algemeen een royaler standpunt innemen ten aanzien van
de samenwerking in algemeen verband"; „Ned. Herv., Doopsgez. en overige,
zijn minder fanatiek"; „Ned. Herv., omdat men er gewoonlijk meer op aan kan
dan bij de Gereformeerden, die zijn minder te vertrouwen"; „Ned. Herv, zijn
vlotter in de omgang"; „De Gereformeerden zijn tegen ons katholieken het felst
gekant, denk maar eens aan hoe die elkander steunen in hun eigen groep en zaken,
dan komt er geen R.K. aan te pas"; „Ned. Herv. omdat ik daar beter op vertrouwen kan"; „Voor Ned. Herv. daarna Gereformeerden. Mij is gebleken, dat
men het meest kan bouwen op juist die mensen, die een of andere geloofsovertuiging zijn toegedaan. De overigen nemen het geloofsleven niet zo nauw en men
kan ze ook in de practijk van het dagelijks leven vaak niet vertrouwen".
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TABEL 16. Men hoort nogal eens gemakkelijk zeggen, dat de katholieke bevolking tegenwerking ondervindt van andersdenkenden.
Heeft U hiervan ervaring?

a) bij de verkrijging van betrekking of positie? (Ja-neen-geen mening)
b) bij de uitoefening van Uw beroepswerkzaamheden? (Ja-neen-geen mening)
c) in de dagelijkse omgang in buurt of straat? (Ja-neen-geen mening)

Leeuwarden

Woudsend
b

а
abs.

%

abs.

а

с
%

abs.

%

abs.

с

b
%

abs.

%

abs.

%

Ja

14

10.0

13

9.3

6

4.3

42

9.5

31

7.0

28

6.4

Neen

98

70.0

103

73.6

113

80.7

296

67.3

342

77.7

338

76.8

Geen mening

11

7.9

9

6.4

8

5.7

44

10.0

29

6.6

36

8.2

Niet ingevuld

17

12.1

15

10.7

13

9.3

58

13.2

38

8.6

38

8.6

140

100.0

140

100.0

140

100.0

440

100.0

440

100.0

440

100.0

Totaal

Men vergete echter niet, dat hier slechts een beperkt deel van de
respondenten aan het woord is. Het grootste deel wenste zich niet
over een bepaalde voorkeur uit te spreken.
Meer toegespitst op een eventuele tegenwerking van de omringende groepen was een volgende serie vragen, in Woudsend aan 140 en
in Leeuwarden aan 440 katholieken gesteld. Men vergelijke hiervoor
tabel 16.
Over het algemeen wil men over de hier gestelde vragen wel een
oordeel geven. De groepen „geen mening" en „niet ingevuld" zijn
in beide plaatsen betrekkelijk gering. Des te meer reliëf krijgt dan
ook het feit, dat maximaal 10 % van de groep respondenten de
ervaring heeft opgedaan van een of andere vorm van tegenwerking,
al is het een feit, dat men dit nogal eens „gemakkelijk" en meestal
oncontroleerbaar hoort zeggen. Merkwaardig is, dat bij de achtereenvolgende vragen over achterstelling bij het zoeken naar een betrekking, bij de uitoefening van het beroep en bij de buurtcontacten
in het getal ja-antwoorden een anti-climax en in het getal neenantwoorden een climax wordt aangetrofien. In de meer persoonlijke
buurtcontacten schijnen dus de verhoudingen beter te liggen dan
wanneer het gaat over de verkrijging van een betrekking. Enige
sprekende toelichtingen uit Woudsend voegen wij hier nog aan toe.
„Persoonlijk geen last, want wij hebben een eigen bedrijf. Maar men hoort
dikwijls zeggen, dat katholieken minder kans hebben op een betrekking hier.
Daarom waren we van mening, dat deze enquête bedoeld was om dat te verbeteren, vooral met het oog op de kinderen".
„Wat betreft tegenwerking, dat zal er heus wel 'ns zijn, maar dan gebeurt dit
toch stiekem, want zij kunnen er vaak niet bij, dat de katholieken in alles eensgezind zijn. Ze zijn ook wel eens bang, dat wanneer een katholiek wordt aangenomen in de een of andere betrekking of vereniging, dat zij dan te veel zeggingsmacht krijgen".
„In tijd van nood of verlegenheid, maar anders hebben de meesten de katholieken niet nodig".
„Steeds proberen instanties en groepen om de bij hen kleurenden de vette hapjes
toe te schuiven en voor de katholieken zijn de overgebleven brokken, en steeds is
't voor een katholiek vechten om gelijkwaardige behandeling te krijgen".
„In de uitoefening van onze beroepswerkzaamheden ondervinden wij dagelijks
zowel van de katholieke bevolking als van de andersdenkende onze voor- en
tegenwerkers. Van katholieke zijde hier ter plaatse is het goed, maar buiten de
plaats laat het veel te wensen over. Voor andersdenkenden is het meer het princiep
wat een rol speelt om de huisgenoten des geloofs bijzonder te gedenken hoewel
wij over het geheel niet hebben te klagen. Bij de meesten geeft goed en goedkoop
de doorslag. Vandaar het spreekwoord: het geld dat stom is maakt recht wat
krom is".
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„Altijd prettige omgang gehad. Ze staan ons van alle kanten bij. Samen met de
katholieke kennissen hebben ze nachten gewaakt bij mijn zieke zuster. Ze zeggen
wel eens: protestanten zijn er beter voor dan katholieken".
„Bij ons op de buurt kunnen we het heel goed vinden. Ik loop bij de buren net zo
gemakkelijk binnen als bij familie en natuurlijk ook andersom".
„In dit opzicht is allçs zeer prettig. Ook met de buurtkinderen is tussen katholieken en protestanten weinig verschil". „Heb reuze buurlui (allen niet-katholiek), waar ik goed mee kan opschieten".

Op grond van de beschikbare literatuurgegevens, de min of meer
willekeurige steekproeven in verschillende gesprekken en blijkens de
gelocaliseerde onderzoekingen in Leeuwarden, Woudsend en Drachten kan men het toch zeer onwaarschijnlijk achten, dat het intergroeps-antagonisme tussen katholieken en protestanten in Friesland
scherpe vormen heeft aangenomen. Met het in de aanvang gestelde
voorbehoud, dat slechts een veelzijdig ingesteld onderzoek naar de
plaatselijk sociale spanningsverschijnselen tot algemene conclusies
kan komen mogen wij aannemen, dat de katholieke Friezen werkelijk niet als „minderwaardig" worden beschouwd en er zelfs in de
persoonlijke verhoudingen, „individueel", zoals de twee Ned. Herv.
predikanten schreven, waardering valt waar te nemen.
MET EEN Z W A K I N T E R G R O E P S - A N T A G O N I S M E
K U N N E N L A T E N T E SOCIALE S P A N N I N G E N S A M E N G A A N

Met de voorzichtig gestelde conclusie, dat er blijkens betrouwbare
mededelingen en peilingen toch wel „goede" verhoudingen zijn
tussen katholieken en protestanten in het friese gewest zijn slechts
de bovenste lagen van het spanningsveld verkend. Bij alle oprecht
bedoelde gevoelens en uitingen van wederzijdse waardering en het
eerlijk gemeende verlangen om hierin te blijven volharden leeft
voortdurend de fundamentele gezindheid tot een „eigen" groep te
behoren. De katholiek of protestant, waarmee men omgaat, is
onder deze gezichtshoek een exponent of een representant van de
„andere" groep, waar men niet bij hoort, waar men zelfs door eventuele geloofsverandering niet bij zou wíllen horen en waar men zich
eenvoudig niet „thuis" voelt. Al loopt een katholiek even gemakkelijk binnen bij zijn protestantse buren als bij zijn eigen familiegeloofsgenoten, toch voelt hij er zich niet „thuis" en onder bepaalde
omstandigheden zal hij dit ook scherper ervaren. Bij de bespreking
van de relatie minderheid - dominant als intergroepsverschijnsel
hebben wij er reeds op gewezen, dat hier een heel toepassingsgebied
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ligt voor de theorie van de „in-group" en de „out-group". Ondanks
ten feitelijk geopenbaard zwak intergroeps-antagonisme tussen
katholieke minderheid en protestantse dominant in Friesland blijft
er in de onderlinge verhoudingen een latente spanning.
Hier moet vooreerst de sociaal-psychologische geladenheid met het
telkens weer opduikend wantrouwen als tegenover een „vreeemde"
gesitueerd worden. Een boekje van een katholiek auteur, geschreven
om de misverstanden tussen katholieken en protestanten weg te
nemen, - misverstanden, die, zoals hij schrijft, in omvang en aantal
lijken toe te nemen naarmate de middelen om met elkaar in contact
te treden veelvuldiger en perfecter worden, - dit boekje heet zeer
terecht: „Vreemde lieden die katholieken"1. „Als de katholiek zichzelf op afstand beziet, zal hij moeten toegeven, dat hij een merkwaardig verschijnsel is, dat bijna in iedere uiting van zijn levenspractijk vraagtekens op móét roepen bij de ,anderen'. En waar
vraagtekens rijzen daar is wantrouwen snel aanwezig"2.
Men kan „bekend" zijn met de verschijningsvormen van het katholicisme en er
toch „vreemd" tegenover staan. Oldendorff geeft een beschrijving van de vreemdheidservaring, die hier direct toepasselijk is. „De vreemde wereld is de wereld, die
zich ons presenteert, maar waarin wij niet thuis horen; zij wekt een reeks van zeer
gevarieerde emotionele reacties, van onbehagelijkheid tot vrees, van verbazing
tot betovering. Waar allfcs ,anders' is dan in de gewone wereld spreken de dingen
een emotionele taal; zij worden meer ondervonden dan geduld, meer bewonderd
of gevreesd dan begrepen of verklaard. Het ongewone en onbegrepene is ook onberekenbaar, eigenzinnig, vol grilligheid en daarom ook vol gevaar, vervuld van
een zekere dreiging. Vreemde machten kunnen zowel goed als kwaad doen, maar
het is nooit te voorzien welke invloed zij op ons bestaan zullen uitoefenen. Daarom voelt men zich in de vreemde wereld niet ,op zijn gemak', men is nieuwsgierig
en tegelijkertijd wantrouwig"3.

Het latente „Rome"-beeld, dat menig protestant heeft is doortrokken van deze vreemdheidservaring, met de angst voor een onvermoed gevaar, met de bedreiging van eigen vrijheid, met het onbehagelijk gevoel, dat geen enkel middel onbeproefd blijft. De
protestanten hier, zo deelde een hervormd predikant in een fries
stadje mee, willen over het algemeen graag een katholiek als buurman hebben, maar dezelfde „beste mensen" zien zij als „een pion
op het schaakbord van dè R.K. machtspolitiek" en als „een bedreiging voor hun gewetensvrijheid", waarvoof zij zelf als mens weinig
1
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betekenen, voor hen zijn zij immers alleen maar een „object van
bekering".
Een tweede grond vinden de latente sociale spanningen in het feit,
dat zowel de groep katholieken als de verschillende groepen refor
matorische christenen in feite institutioneel gebonden zijn. Het
intergroeps-antagonisme is dus nauw verweven met het inter
institutioneel antagonisme. Bij de analyse van protestantse reacties
op de verschijningsvormen van „Rome" dient men dit niet uit het
oog te verhezen. Vroeger hebben wij er reeds de aandacht op ge
vestigd, dat de institutionele structuur van de Katholieke Kerk bij
zonder sterk is en gezien als organisatievorm - dus niet als geloofs
gemeenschap - belangrijk afwijkt van de institutionele vormen der
protestantse kerken. Binnen deze institutionele structuur kan de
katholiek of de protestant een rol hebben te vervullen bijv. als
priester of predikant. In deze „rol" zal hij anders reageren, zich ten
opzichte van andersdenkenden anders gedragen dan in een per
soonlijk gesprek buiten institutioneel verband. Een schoolhoofd in
Maple County, die kennelijk de leiding had van een school, waar
zowel leden van de dominant als leden van de verschillende minder
heidsgroepen onderwijs ontvingen, bleek tijdens een interview in het
schoolgebouw veel tolerantere opvattingen over de minderheden te
hebben dan bij latere privé-gesprekken, toen hij even „zichzelf" was.
De onderzoekers troffen nog talrijke soortgelijke gevallen aan en
concludeerden dan ook het volgende. „One explanation of the
differences between stated and other behavior toward minority
groups is to be found in the fact that behavior is a function of the
particular situation"1. Protestanten in Friesland hebben het vaak
veel liever met iemand als „persoon" te doen dan met dezelfde
figuur als representant van een katholieke organisatie. Voorbehouden als „het is een fijne kerel, maar jammer dat hij katholiek is"
kan men herhaaldelijk vernemen en zij duiden op een discrepantie
tussen het persoonlijke en institutionele niveau.
In bepaalde omstandigheden identificeert men een katholiek,
waarmee men voortreffelijk kan opschieten, met de boven-plaatselijke, diocesane, nationale of zelfs internationale verschijningsvormen
van de Katholieke Kerk als instituut. In een totaalbeeld, dat voor de
katholiek uit ongelijkwaardige componenten bestaat, brengt de
protestantse waarnemer moeilijk nuanceringen aan. De plechtige
1
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afkondiging van een dogma, bepalingen van het canonieke recht,
de concrete beleidsbeslissing van het kerkelijk gezag in ons land,
de pastorale raad van een parochieeel zielzorger en het gedrag van
een afdelingsbestuur van een katholieke organisatie ervaart hij als
één sluitend geheel, in de geest van „the vast-monolithic-structureapprehension", zoals McAfee Brown het noemde. Ook de katholiek
in de diaspora wordt als een exponent gezien van dit grotere geheel.
Hij wordt er als het ware persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld.
Hij heeft persoonlijk „iets te maken" met de gedragingen van geloofsgenoten in Brabant en Limburg, maar ook met die in Spanje
of Columbia.
Een laatste oorzaak van de latent werkende spanningen ligt in de
sociaal-psychologische nawerking van de historische relatie katholieke
minderheid - protestantse dominant. Van machtsvertoon of machtsontwikkeling in eigen gewest is er voor de kleine groep friese katholieken weinig heil te verwachten, maar in het bredere referentiekader van de landelijke emancipatie is de machtsontplooiing een
noodzakelijk begeleidend verschijnsel, waarmee de katholieken in
Friesland zich toch solidair verklaren. Pogingen van geloofsgenoten
om de achterstand in het hogere ambtenarencorps van de zuidelijke
provincies in te lopen worden de katholieken in Friesland als een
onverkwikkelijke vertoning voor de voeten geworpen met de waarschuwing, dat voortaan alle katholieke ambtenaren uit protestantse
streken geweerd zullen worden. Hun medeverantwoordelijkheid
zullen zij op deze wijze moeten uitboeten. Zoals de gevarieerde verschijningsvormen van de Katholieke Kerk als sociaal instituut als
een ongenuanceerd „blok" worden ervaren, zo ziet de dominant de
minderheidsleden eveneens als een sterk gesloten blok, die voortdurend onderling contacten onderhouden. Rose constateert dit als
een algemeen kenmerk van de relatie minderheid - dominant, dat
zelfs voor verspreid wonende minderheidsleden op kan gaan. „Even
if they (bedoeld zijn de vertegenwoordigers van de minderheidsgroep) are dispersed throughout the country, they are assumed to
be in constant association with each other, and to have the same
traits as though they were a unified and unvarying whole"1.
Al deze gevarieerde sociale spanningsverschijnselen kunnen met
„goede" persoonlijke verhoudingen samengaan. Latent is er de
spanning tussen de eigen binnengroep en de „vreemde" buiten« ROSE, a.w.,
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groep, het interinstitutioneel antagonisme en de antithese tussen
minderheid en dominant in de emancipatiephase. Het zijn dispositionele toestanden, die afzonderlijk of gecombineerd in wederzijdse
dependen tie, onder bepaalde omstandigheden worden geactualiseerd.
Uit de direct geprovoceerde ongunstige groepsbeelden leidden de
onderzoekers in Maple County niet af, dat er een actief, geactualiseerde vijandige houding bestond ten opzichte van de minderheidsgroepen: „the unfavorable attitudes measured by the scaled items
represents the latent or potential set of tendencies which might be
reflected under some circumstances"·.
Naar het ons voorkomt kunnen de factoren, die tijdens de laatste
tientallen jaren de latente spanningen tussen katholieken en protestanten in Friesland hebben geactualiseerd, rond een tweetal verschijnselen gegroepeerd worden. Zoals blijken zal kwam in deze
verschijnselen uitdrukkelijk het minderheidsvraagstuk als een relatie
tussen katholieke minderheid en protestantse dominant naar voren.
Er was actie en reactie aan beide zijden.
ACTUALISERING VAN DE LATENTE
S O C I A L E S P A N N I N G E N TUSSEN K A T H O L I E K E M I N D E R H E I D
EN P R O T E S T A N T S E D O M I N A N T IN F R I E S L A N D

Een werkelijke of vermeende groei in getal

Het eerste verschijnsel of complex van verschijnselen heeft betrekking op de werkelijke of vermeende quantitatieve of qualitatieve
uitbreiding van invloed door de minderheidsgroep. ledere minderheid, ook een godsdienstige minderheid, die hiertoe bij betrekkelijk
geconsolideerde verhoudingen pogingen in het werk stelt of althans
de schijn op zich laadt daarnaar te streven, irriteert de dominant en
kan zelfs een actief verzet oproepen. „Rapid increases" zo luidt een
van de stellingen van Williams, „in the numbers of any new group
increase antagonism toward the group" 2 . Ogburn en Nimkoff constateerden hetzelfde bij raciale minderheden.
Een enkele Chinese, Japanse of Mexikaanse familie in een plaatselijke gemeenschap, een raciale minderheid dus in een diaspora-situatie, kan zeer hoog door de
dominant gewaardeerd en geacht worden, als de individuen persoonlijk acceptabel zijn. Wanneer het aantal van dergelijke families groeit wordt de situatie
1
2

BROOKOVER EN HOLLAND, t.a.p., 199.
WILLIAMS JR., t.a.p.

245

>-

radicaal anders. „The increase in resentment was out of all proportion to the
increase in numbers"1.

Dat de Nederlandse katholieken snel en zeker een quantitatieve
meerderheid in ons volk zouden behalen werd op grond van de
reeds eerder vermelde prognose Zeegers-Godefroy terecht tot een
„ m y t h e " verklaard. Intussen heeft deze „ m y t h e " in het nabije verleden toch tot feitelijke reacties aan de zijde van de protestantse
dominant aanleiding gegeven. Hiervan getuigt o.a. een beschouwing
van Kruijt in begin 1947 over de „verroomsing van Nederland".
„Reeds lang vóór de laatste wereldoorlog", aldus opent hij dit
eerste artikel in het eerste nummer van „Sociologisch Bulletin",
„maar in toenemende mate daarna, is er bij vele Protestanten een
onbehagelijk gevoel over het toenemend getal Rooms-Katholieken
en hun groeiende invloed in Nederland. Dit onbehaaglijke gevoel
leidt bij niet weinigen tot een al of niet uitgesproken anti-papisme" 2 .
Belangrijk voor de verklaring van de actualisering van de latente
sociale spanningen tussen katholieken en protestanten in Friesland
is het feit, dat Kruijt tegen de achtergrond van de landelijke verhoudingen
de toenemende invloed van de katholieken mede in Friesland localiseert. Hij koos deze provincie, omdat „de katholieke actie hier in
enkele plaatsen (Drachten, Bergum, Sint Jacobiparochie, Oosterwolde, Witmarsum, Terschelling), verhoogde werkzaamheid toont,
niet enkel in de R.K. diaspora, maar ook in geheel of bijna geheel
geprotestantiseerde streken". De auteur voegt hieraan toe, dat dit
het goed recht van de katholieken is zo goed als van de protestanten
in Limburg en Brabant. Vervolgens schrijft hij: „ I n Friesland heeft
de strijd een geestelijk karakter en verkeert nog slechts in het eerste
stadium". De uitbreiding van de katholieken in getal is alles bij
elkaar genomen betrekkelijk gering. Van de 87 ondervraagde hervormde kerkeraden meldden er 15 „één of enige schaarse overgangen van prot. of onkerkelijkcn naar de R.K. kerk"; het klooster te
Drachten zou volgens een enquête-antwoord in tien j a a r tijds in
geheel Friesland 80 bekeerlingen hebben verworven. Over de eventuele groei van het percentage katholieken door geboorte- en (of)
vestigingsoverschot gaven 13 gemeenten geen antwoord; 38 deelden
1
2

W. OGBURN EN M. NIMKOPF, Sociology, New York 1946, 384-385.
KRUIJT, Rooms-Katholieken, t.a.p., 3. In het commentaar, dat De Tijd van 6 Mei
1947 op deze beschouwing levert, wijst het blad erop, dat prof. Kruijt op een
„zeer irenische wijze" heeft geschreven, hetgeen ook beaamd werd door
Katholiek Archief, 6 Juni 1947.
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mee, dat er geen of slechts enkele katholieken in de omgeving
woonden; 4 meldden een achteruitgang; 16 geen groei; 13 lichte
groei met enkele personen; 3 vrij sterke groei en geen enkele sterke
groei. Sterk opkopen van grond, huizen, boerderijen, middenstandszaken (resp. pachten) door katholieken werd in Friesland door 15
hervormde gemeenten gemeld „vooral rondom Bolsward, echter
ook sterk door Gereformeerden" 1 . Wanneer men bedenkt, dat er
op het tijdstip van de ondervraging 215 hervormde gemeenten in
Friesland waren en de auteur zelf in alle nuchterheid constateert,
dat een groter geboorte-overschot van de katholieken ook een grotere
bevolkingsdruk betekent en dus ook een grotere ijver om boerderijen
enz. te kopen dan krijgen deze mededelingen in het kader van de
„verroomsing van Nederland" althans wat Friesland betreft wel een
zeer betrekkelijke waarde.
Toch hebben zij ongewild een aanleiding gevormd voor de actualisering van latente spanningen tussen katholieken en protestanten in
Friesland, vooral rond de bijzondere activiteiten, die Kruijt noemt
nl. de arbeid van de Minderbroeders sinds 1933 in Drachten en
omgeving en van de Paters Augustijnen voornamelijk na 1940 vanuit
Witmarsum. Ongewild, want de auteur veroordeelt anti-papisme
„als uiting van vrees, even dom en onvruchtbaar als welke andere
negatieve houding ook... Het zal de R.K. op een hoop jagen, het
apparaat versterken - en het apparaat is sterk en zal het winnen !" 2 .
Hij heeft echter de bekeringsarbeid van katholieke zijde in Friesland
voor het voetlicht geplaatst ín een tijd en in een verband, waarin
de landelijke spanning tussen katholieke minderheid en protestantse
dominant sterk voelbaar was en vermengd met veel onzekerheden
na de solidariteit in het verzet tijdens de oorlogsjaren. Drachten
vooral ging als bliksemafleider fungeren van nationale spanningen,
terwijl er regionaal rond Drachten „rust" was. De vestiging van de
Minderbroeders in 1933 had enige zeer incidentele reacties opgeroepen 3 en nog in 1939 stond in een landelijk dagblad te lezen
over Drachten: „moderne missionneering, door rustig zichzelf te
1

KRUIJT, ibid., 27. Wat het opkopen van boerderijen betreft wijst WESSELDIJK
(t.a.p. 120) op een interessante parallel in Brabant. Rond 1820 stichtte Dominee
Jacob van Heusden te Hilvarenbeek de „Maatschappij tot bevordering van
Welstand, inzonderheid onder landlieden", welke veel boerderijen heeft opgekocht ten behoeve van de protestanten.
2 Ibid., 3-4.
3
Vgl. De Protestant, 15 Maart 1934 en 11 April 1935; Dracktster Courant, 31 Aug.
1934 en Dracktster Kerkbode, Febr. 1935.
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m
zijn"1. Hoe de rust verstoord werd en tot welke reacties dit leidde
moge uit een aantal perspublicaties blijken, die soms zeer duidelijk
in verband blijken te staan met Kruijt's artikel.
Op vrijdag 31 oktober 1947 werd in Drachten op een bijzondere
wijze de jaarlijkse Hervormingsdag gevierd. Twee plaatselijke
predikanten van de Ned. Hervormde Kerk gaven een principiële
uiteenzetting over de antithese met Rome. Een van hen voegde eraan toe: „Daarom hebben wij echter nog niet het recht met brave
Roomsen de spot te drijven, want vaak beschamen deze Roomsen
ons door hun offervaardigheid, toewijding en geestdrift". Als derde
spreker was een landelijke figuur uitgenodigd, de secretaris van de
„Evangelische Maatschappij", speciaal uit Tiel overgekomen. Een
nauwkeurig verslag gaf het volgende overzicht.
„Brandstapels hebben gevlamd en nog getuigen de gebrandschilderde ramen van
de Sint Pieter van de gruwelen in de Sint Bartholomaeusnacht, waar 30.000 geloofsgenoten met medeweten van de priesterschap werden afgeslacht. Nog zit
daar altijd de man, die zich plaatsbekleder van Christus noemt, maar die resideert met macht in bloed gedrenkt. Macht, dat is Rome's oogmerk. Vraag het
de protestant, die in Brabant leeft. Onlangs heen de regering geantwoord op
vragen, haar gesteld omtrent een gevraagde ambtenaar, die R.K. moest zijn.
Niet de regering heeft Dr. Beel het antwoord ingegeven. De Bisschop ! Brabantia
Nostra, dat is ,ons' Brabant, d.w.z. van de geestelijkheid". Spreker zag het zo:
„Onder Schaepman zijn de katholieken geëmancipeerd, onder Kardinaal de
Jong annexeren ze het land". Spr. wijst dan op Spanje, op het Mariacongres,
waar het beeld van Maria van Fatima de plaats moet innemen van de Christus.
Daarin ziet hij het heidendom van 1947, dat ook in de oerwouden is te vinden.
Fijne figuren zitten er in de kloosters, maar fijne figuren waren er ook in Duitsland. Het gaat minder om de leer, dan om de uitwerking van de leer op de massa.
Een hoomstoot en spr. voorspelde ook Brabant en Limburg hun Bartolomaeusnacht. Alhoewel spr. Rome ook andere wegen toedacht: de weg van de vriendelijkheid en verzoek, eens komt de aap uit de mouw. „Waar wij in vrede willen
leven, zaait Rome haat, maar in organisatorische eenheid zullen wij onze stem
verhefTen om Rome een halt toe te roepen"2.

Landelijke katholieke en niet-katholieke dagbladen reageren overeenkomstig eigen instelling. De katholieke verslagen alarmeren de
brabantse regionale pers3, waarin enige weken na de storm een
Drachtster Minderbroeder schrijft: „Onze Brabantse katholieken
1

Het Katholieke Noorden, Moderne missionneering door rustig zichzelf te zijn. Drachten
en Witmarsum, in: De Tijd, 26 April 1939.
2
Aldus naar een stenografisch verslag weergegeven in De Tijd van 4 Nov. 1947.
î Vgl. De Stem, 26 Nov. 1947.

248

moeten echter niet denken, dat deze stemming hier zo algemeen is.
Er zijn er maar heel enkele in deze provincie, die het zo bont maken.
Daarvoor bezit men nog te veel gezond verstand". Een niet-katholiek dagblad plaatst het Drachtster gebeuren weer terug in het
nationale kader onder het opschrift: „Tegenstellingen tussen Rooms
en niet-Rooms worden scherper", een artikel, waarin allerlei nationale feiten werden opgesomd, die het protestantse volksdeel irriteerden en waarin tenslotte ook de situatie in Friesland werd besproken. De publicatie van Kruijt wordt hier uitdrukkelijk vermeld,
maar na een zakelijke vermelding van de nieuwe vestigingen in
Drachten n u zó:
„Het .Sociologisch Instituut' van de Ned. Herv. kerk, dat in alle nuchterheid deze
feiten registreerde, vestigde in dit verband ook de nadruk op het verschijnsel dat
- evenwijdig met deze geestelijke ,aanpak' - rooms-katholieken in vijftien Friese
gemeenten in toenemende mate grond, huizen, boerderijen en middenstandszaken opkopen, vooral rondom Bokward", hierbij weglatend, dat dezelfde activiteit ook sterk bij de Gereformeerden werd geconstateerd, dat Kruijt hiervoor
„in alle nuchterheid" het hogere geboorteoverschot bij katholieken en gereformeerden ab verklaring toevoegt en suggererend, dat de 15 friese gemeenten
„burgerlijke" gemeenten zijn, 15 van de 44, in plaats van 15 hervormde gemeenten van de 215 !».

De activiteit van de katholieken in Drachten en omgeving, waarover
een gereformeerd predikant, zoals wij boven zagen, nog in het voorj a a r van 1947 zo idyllisch schreef, was nu vastgehaakt aan de nationale spanningen tussen katholieke minderheid en protestantse
dominant, naar het ons voorkomt eerder onder invloed van nationale dan regionale factoren. Regionaal valt een afwerende reactie
van de „Heerenveense Koerier" op. Dit niet-katholieke blad constateert: „Deze louter negatieve instelling is geen bewijs van kracht en
haar wervende capaciteit is eveneens negatief... Is er nu werkelijk
reden de mensen hier te suggereren, dat de Brabanders klaar staan
voor een Bartholomeusnacht, m.a.w. dat ze bereid zijn hun Protestantse landgenoten in massa uit te moorden? Zeker, de Roomse
propaganda is actief, maar sedert wanneer is dat in een democratisch
land een vergrijp?... We stellen er prijs op te verklaren, dat wij
1

Vgl. Het Parool, 8 Nov. 1947, de reactie hierop in De Tijd, 10 Nov. 1947 en in
de Drachtster Courant, 11 Nov. 1947. De schrijver in Het Parool heeft overigens
wel een profetische blik gehad, want naar aanleiding van een bisschopswijding
in Bobward deelt hij mee: „ . . . en reeds fluistert men, dat de Noordelijke
provincies (in hem) straks werkelijk hun eigen bisschop zullen krijgen".
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hiertegen als Friezen en als Protestanten bezwaren maken. Als
Friezen omdat wij niet wensen, dat terwille van theologische meningsverschillen ons volk weer eens op nieuwe wijze door leiders van
buitenaf wordt verdeeld en met onderlinge haat vervuld. Deze
leiders zijn nl. geneigd op openbare bijeenkomsten de zaken zo
jbevattelijk' voor te stellen, dat godsdienstige geschillen uitgroeien
tot persoonlijke veten en tot ressentiment tegen een volksgroep" 1 .
Een buurtdominee van de Hervormde Kerk verhinderde, dat de
strooibiljetten ter propaganda van de Hervormingsdag in zijn gemeente werden verspreid 2 .
Te Bolsward had op dezelfde Hervormingsdag van 1947 eveneens
een niet-fries predikant het woord gevoerd. Ook hier werd het
nationale spanningsbeeld aan de friese protestanten voorgehouden.
„De verhouding tussen R.K. en Hervormd verslechtert met de dag en de tegenstanders wijten het aan de Hervormden. Rome zegt: over 25 jaar is Nederland
een Rooms land. Willen we dat?... Binnen 25 jaar gaat het om onze primaire.
Protestantse volksvrijheden. Wij verdedigen de democratie, want als de Roomse
kerk de 50 % kan krijgen en het communisme 12 %, dan brengen ze samen de
volksvrijheid om. Als Protestanten behoren wij bij elkaar, zoals hier en nu. De
Protestanten verscheuren elkaar niet. Wij kunnen ons geen onderlinge twisten
permitteren. Men boycot in het Zuiden de Protestanten. Het zal gaan om het
naakte leven..." 3 .

Het toekomstperspectief van de angst is hier op 25 j a a r gesteld. Het
is een retorische variant van de uitspraak, die Prof. Miskotte enige
maanden tevoren in een theologisch tijdschrijft neerschreef: „er zal
vroeg of laat maar één dilemma zijn: het land verlaten of het land
verdedigen" 4 . Opvallend is voorts, dat de spreker evenals zijn collega in Drachten uitdrukkelijk verwijst naar de protestantse diaspora
in het zuiden van ons land. Beiden geven een suggestief en uitermate
ongunstig beeld, dat moeilijk zonder effect zal blijven in een katholiek diaspora-gebied. Tenslotte sporen beide sprekers ook aan tot
een sterkere frontvorming tegen de katholieke groep. De eerste vraagt
om „organisatorische eenheid" om Rome een halt toe te roepen, de
tweede meent, dat de protestanten zich in deze situatie geen onderlinge twisten kunnen permitteren.
ι Vgl. F. SCHURER in de Heerenveense Koerier, 10 Nov. 1947.
2 Vgl. De Stem, 26 Nov. 1947.
3
Lutherdag te Bolsward in de Leeuwarder Courant, 3 Nov. 1947.
4
К. H. МВКОТТЕ, Het Maria-Congres, een opgericht teken, in: In de Waagschaal,
26 Sept. 1947.
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In tal van kleine kerkblaadjes van hervormde en gereformeerde gemeenten in de nabijheid van de „bedreigde" punten en in de plaatselijke weekbladen kan men de kettingreacties op de hervormingsdagen in Drachten en Bolsward volgen. Een nationaal probleem is
in dit friese diaspora-gebied als het ware „geforceerd" tot een regionaal vraagstuk. Als voorbeeld zullen wij Bergum nemen, een zg.
„uthôf" van het Minderbroedersklooster te Drachten: het is de
hoofdplaats van de gemeente Tietjerksteradeel, waar zich in 1930
en in 1947 bij de volkstelling resp. 29 en 57 personen als katholiek
opgaven.
Uit de „Bergumer Courant", vrijdag 14 nov. 1947, citeren wij het
volgende.
„In verscheidene kranten is er de laatste maanden op gewezen, dat ,Rome' zich
danig begint te roeren... Rome groeit nog, ook in aantal, terwijl andere volksgroepen achteruitgaan. En op sommige streken, bijvoorbeeld juist op Friesland,
schijnt het zijn oog geslagen te hebben voor een intensieve propaganda. Zoiets is
Rome toevertrouwd, het heeft op dat stuk van zaken een eeuwenlange ervaring.
Het laat zich ook niet afschrikken door bewogen Hervormingsherdenkingen of
door protesten tegen de benoeming van Roomse burgermeesters. Het gaat
onverstoorbaar zijn gang".

De groei in aantal - men vergelijke de situatie van de katholieken in
1930 en 1947 — actualiseert hier weer het latente spanningsveld.
Irriterend is het onverstoorbare apostolaat der katholieken „op
lange termijn", zonder enige lacune in de personeelsbezetting.
„Daartegenover staat", aldus Kruijt, „in vele Hervormde gemeenten een kwijnend leven, sterk nog bevorderd door de jarenlange
vacatures ten gevolge van de bekende kwestie der protesterende
kerkvoogdijen, al is deze kwestie nu wel grotendeels geliquideerd en
al is de bereidheid der gemeenten tot een beroep veel groter dan
vroeger"1.
In het Februari-nummer daarop volgend van het Ned. Herv. gemeenteblad „Contact" worden geruststellende woorden gesproken
en mededelingen gedaan over een systematisch „tegenoffensief".
Dat sociale spanningsverschijnselen inderdaad, zoals Bouman vaststelde, samen kunnen gaan met een zekere collectieve nervositeit
blijkt hier zeer duidelijk2.
„Hen, die zenuwachtig geworden zijn bij het gerucht van Pater D. zich ontplooiende activiteit, zal het verheugen te vernemen, dat men in den Hervormden
1
2

KRUIJT, Rooms-Katholieken, t.a.p., 25-26.
BOUMAN, Sociale spanningen, 17 en 18.
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kring van Friesland niet stil zit. In alle classes zijn vergaderingen gehouden om
over het offensief van Rome en over het beste antwoord daarop te spreken. In
onze classis Leeuwarden is een commissie gevormd om plannen uit te werken.
Van achteloosheid of werkloos toezien is dus geen sprake, zoals hier en daar
blijkbaar al werd gevreesd... Ook Rome haast zich niet, maar het weet goed wat
het wil. Wij moeten dat eerst minstens even goed weten, eer we terugslaan. Dat
de paters ons hier en daar een slag vóór zijn is nu eenmaal het voordeel van den
aanvaller!"

Hetzelfde idee „Rome haast zich niet" wordt hier weer uitgesproken. De katholieke minderheid, een uiterst kleine minderheid in
getal bovendien, blijkt hier stimulerend te werken op de dominant.
Kruijt's afwijzing van het anti-papisme en zijn uitdrukking „het zal
de R.K. op een hoop jagen" keren in het volgende bijna letterlijk
terug.
„Nog iets willen wij zeggen over den geest, waarin ons verweer dient te staan.
Zolang het tegendeel niet blijkt, zullen wij ervan moeten uitgaan, dat de Roomse
geestelijke te goeder trouw is bij zijn zendingsdrang. Scheldpartijen en verdachtmakingen zullen in dat geval alleen ons zelf verwonden. Het gaat er niet om, of
de pater een sympathiek man is of niet; men late de gevaarlijke methode, zijn
vrienden op een hoop te jagen, varen ! Het gaat er alleen maar om, dat met zijn
Christelijke zendingsdrang... helaas de overtuiging gepaard gaat, dat het heil
alleen in de Kerk van Rome gewaarborgd is. Daar liggen de verschillen, en daar
zal dus de strijd gestreden moeten worden 1 Het ,bedreigde' Bergum zal binnen
afzienbare tijd de nodige voorlichting wel ontvangen... Dat ,het Roomse spook*
overigens niet zo geweldig van omvang is, dat men er bepaald direct van schrikken moet, moge blijken uit enkele cijfers betrefTende het ,Roomse' Frankrijk".

Dit plaatselijke geluid klinkt heel wat zakelijker. Onomwonden
distantieert deze schrijver zich in zijn passage over de goede trouw,
de scheldpartijen en verdachtmakingen van de redevoeringen, die de
twee van buiten Friesland afkomstige predikanten in Drachten en
Bolsward hadden gehouden.
Een laatste reactie van hervormde zijde vinden wij in de „Gemeentebode" van de Ned. Herv. gemeente te Suameer, vlak bij
Bergum gelegen, mei 1948. De auteur pleit voor financiële steun aan
het protestantse gezinszorgwerk en benut de katholieke activiteit in
deze om zijn geloofsgenoten tot meer actie aan te sporen.
„Nu de R.K. beweging druk en ijverig bezig is zich in onze omgeving te nestelen,
is het een erezaak te laten zien, dat ook wij iets kunnen... Wij mogen ons door
de Roomsen het werk niet uit handen laten nemen... Het zal U duidelijk zijn,
dat dit practisch en positief Protestants werk is. In elk geval veel vruchtbaarder
dan de merkwaardige vertrouwelijkheid van sommige Kerkgangers met Pater D.,
zodat deze Maandags weet, wat Zondags door de Ds. gezegd is".
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De voorlichting over „ R o m e " van Ned. Hervormde zijde kwam in
Bergum eerst op 6 jan. 1949, toen op initiatief van de kerkeraad der
Ned. Herv. gemeente en de herv. evangelisatie daartoe een openbare
bijeenkomst werd belegd. In „Ons Kerkblad", maandorgaan van de
Gereformeerde Kerk van Bergum, was reeds het j a a r tevoren een
artikelenreeks gepubliceerd getiteld „Iets over R o m e " . In het slotartikel, juni 1948, wordt er gesproken over het groot aantal ziekenhuizen onder leiding van katholieken in overwegend protestantse
streken. Merkwaardig is hierin de volgende passage.
„Maar dat Rome dit kan doen, is toch hieraan te wijten, dat we als protestanten
er niet tijdig voor gezorgd hebben, dat er voldoende Protestantse ziekenhuizen
waren. Niet Rome hebben we hier aan te klagen, het is begrijpelijk, dat die zoekt
naar vergroting van haar invloed, onszelf hebben we aan te klagen...".

De rust lijkt in Friesland weer terug te keren. De herv. predikant
Moulijn geeft nog eens een totaaloverzicht in een landelijk weekblad
en vraagt zich af: „Intussen, hoe reageert kerkelijk Friesland op
deze dingen?". Weer horen wij spreken over het „onbehaaglijk gevoel", dat Kruijt in de landelijke verhoudingen signaleerde. Moulijn's antwoord luidt namelijk als volgt: „Nog niet onvriendelijk,
maar als ikmij niet vergis hier en daar met een gevoel van groeiend
onbehagen. Men heeft het idee dat Friesland reeds bezig is te ,verroomsen'... En als we tijd van leven hebben kon het er over een
eeuw in onze gewesten wel eens anders uitzien". De periode van 25
jaar, die de predikant op de hervormingsdag in Bolsward voor een
„verroomsing" van Nederland nodig achtte, is hier dus al verlengd
tot het viervoudige. Uitdrukkelijk wordt ook hier gesteld: „ I n de
eerste en voornaamste plaats zullen wij tot de erkenning moeten
komen, dat de R.K. Kerk het recht heeft om ook hier haar missie
te bedrijven" 1 . Zeer veel onzekerheid wordt weggenomen, wanneer
in de loop van 1949 de feitelijke uitslagen van de volkstelling bekend
worden. Een fries predikant spreekt dan geruststellende woorden.
Het blijkt nogal mee te vallen met de „verroomsing" van de provincie. „Het is bekend", zo schrijft hij, „welk een progapanda door
(de R.K.) wordt gevoerd, en hoe Friesland voor hen een missiegebied is, dat hun bijzondere aandacht heeft. Nu, hun getal is ook
inderdaad gegroeid... O p zichzelf een flinke groei, maar toch geen
sprong, die ons bijzonder moet verontrusten" 2 . Het percentage katho1
1

MOULIJN, Rome in Bolsward, t.a.p.
C. VAN DER WOUDE, De VolkslelUng, in: Friesche Kerkbode, 16 Sept. 1949.
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Heken in Friesland steeg tussen 1930 en 1947 van 6.9% op 7.3%.
Schurer, die zich in 1948 al keerde tegen „degenen, die hetzij de
illusie, hetzij de vrees koesteren, dat de Rooms-Katholieke geestelijkheid in Friesland zich aan zekere Pinksterpractijken zou schuldig
maken" schrijft zes jaar later:
„Er is van protestantse zijde wel eens met een schuin oog gekeken naar het werk,
dat de rooms-katholieke missie in Friesland verricht. Persoonlijk heb ik dat nooit
kunnen begrijpen. Immers de arbeid die de Franciscanen vanuit hun klooster in
Drachten en de Augustijners met Witmarsum als middelpunt verrichten is gekenmerkt door toewijding en liefde, en maakt geen gebruik van afkeurenswaardige middelen. Ik heb onder deze geestelijken meer dan een oprecht vriend, en ik
zal, wat er ook later moge gebeuren, altijd de prettigste en dankbaarste herinneringen aan hen, zowel aan de zusters van het St. Jozefsverpleeghuis te Drachten,.
bewaren" 1 .

Toenemende katholieke groepsorganisatie

De tweede groep factoren, die de verschillende niveaux van de latente
sociale spanningen kunnen actualiseren, kan worden aangeduid
met de „isolatie-politiek" der katholieken, een term, die ook in het
genoemde artikel van Kruijt gebezigd wordt. Het „isolement" of de
„groepsorganisatie" der nederlandse katholieken hebben wij verklaard als een verdichting van de onderlinge solidariteit der katholieke minderheid in haar verzet tegen de dominant na de wettelijke
gelijkstelling geleidelijk overgaande in een emancipatie-isolement,
vervolgens als een pastoraal middel ter bescherming tegen negatieve
invloeden van de omringende groepen, dat gemakkelijk wordt begrepen als een diskwalificatie van de overtuiging der andersdenkenden en tenslotte als een middel om eigen geloofsovertuiging te
behouden en anderen daarvoor te werven, zoals elke ideologie haar
eigen organisatie-vorm kent. Uit ons onderzoek van de groepsorganisatie der friese katholieken is gebleken, dat dit voor een groot
deel confessioneel georiënteerd is, doch er kwam eveneens een belangrijke mate van deelname aan het interconfessioneel organisatieleven aan het licht van overwegend gewestelijke en locale aard.
Van de 87 hervormde kerkeraden, die Kruijt enquêteerde, antwoordde er slechts één, dat er bij de katholieke Friezen ter plaatse
een versterking van isolatie-politiek viel waar te nemen2.
1
2

F. SCHUKÈR, Protestants protest, kanttekeningen bij het mandement der rooms-katholieke
bisschoppen. Drachten 1954, 17. Vgl. Heerenveense Koerier, 27 Febr. 1948.
KRUIJT, Rooms-Katholieken, t.a.p., 25.
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De twee hervormde predikanten, die het kerkelijk leven in de
greidhoek van Friesland beschrijven, blijken de confessionele groepsorganisatie alleen bij de katholieken te constateren. Zij spreken zelfs
bij het isolement in het schoolwezen niet over de sterke gehechtheid
van de Gereformeerden aan eigen confessioneel onderwijs en de
groep, die reageert op de katholieke isolatie-politiek wordt zonder
meer met „protestanten" aangeduid.
„In streken, waar de R.K. in de minderheid zijn hoeden deze er zich ook voor
om zich al te veel te isoleren. De R.K. isolatiepol itiek grijpt dan ook in het verenigingsleven in dergelijke plaatsen niet zo sterk in. Wel in het schoolwezen. De
talrijke autobusdiensten, welke de communicatie in vele delen van Friesland
onderhouden, maken het vervoer van R.K. kinderen naar R.K. scholen dikwijls
over grote afstanden mogelijk. Wanneer echter van R.K. zijde een poging wordt
gedaan om de isolatiepolitiek op ruimer schaal te volgen ziet men dikwijls
plotseling de betrekkelijk welwillende houding der Protestanten ten opzichte
van de R.K. omslaan. De individualistische trek, welke de Fries eigen is, maakt,
dat men de R.K. vrij laat in zijn overtuiging. Zodra echter van R.K. zijde deze
vrijheid wordt gebruikt om zich een zekere machtspositie te verwerven komt er
verzet. Want principieel is er in Friesland weinig toenadering tot het RoomsKatholicisme. Daarvoor is het Calvinisme te diep in de volksziel ingegaan" 1 .

Zolang het katholieke volksdeel in Friesland overeenkomstig de
diocesane richtlijnen, die trouw worden nageleefd, en onder invloed van het nationale organisatie-patroon zich ook in zekere mate
confessioneel blijft groeperen zullen er bij tijd en wijle actualiseringen optreden van de latente sociale spanningen, die de persoonlijk
goede verhoudingen en het spontane saamhorigheidsgevoel kunnen
verstoren. Dit geldt vooral in de relatie van de katholieken tot de
hervormde en buitenkerkelijke inwoners van Friesland. Men kan
soms het typische verschijnsel waarnemen, dat zowel confessionalisme als interconfessionalisme spanningen oproepen. Het isolement in
het eerste geval wordt gekarakteriseerd als het verwerven van een
zekere „machtspositie"; tegelijkertijd wordt het als iets pijnlijks ervaren: de andere partij, die buiten wordt gesloten, voelt zich gedegradeerd tot een minder soort christen en het waarom van de
confessionele groepsorganisatie ontgaat haar soms geheel. „Waarom
toch een eigen boerenbond voor elke geloofsrichting? Er zijn toch
geen ,rooms', jfijne' en ,liberale' koeien?". Dezelfde vrijzinnige
boer, die hier aan het woord is, vroeg zijn katholieke collega, wat
de katholieken het voornaamste achten, de ziel of het lichaam? Na
1

BLOEMHOF EN LUTEYN, t.a.p., II, 309-310.
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het antwoord repliceerde hij": „Toch mag ik na mijn dood niet naast
jou liggen. Dan sturen jullie zelfs dat dode lichaam nog op pad om
ruzie te schoppen". Anderzijds ziet men het toelaten van katholieken in besturen van interconfessionele organisaties eveneens als het
verwerven van een „machtspositie". De protestanten staan er
wantrouwig tegenover en het komt voor, dat men zelfs om deze
reden katholieken wil weren uit een plaatselijke commissie voor veekeuring. „Men moet steeds op zijn qui-vive zijn", aldus een katholieke respondent, „als ze er de kans toe zien drukken ze je eruit".
De landelijke spanningen tussen de verschillende geestelijke
stromingen in ons land op institutioneel-organisatorisch niveau
culmineerden enige jaren geleden bij de verschijning van het Bisschoppelijk Mandement, dat in Friesland juist bij iemand, die steeds
op de bres had gestaan voor de „goede verhoudingen" tussen katholieken en protestanten in dit gewest, wel de felste en meest bewogen
reactie opriep1. Schurer, die de gevolgen hiervan naging voor de
missie en het apostolaat in Friesland, verwachtte dat heel de sfeer
van onderling vertrouwen en van christelijke broederschap zou
worden verbroken. In feite waren de goede verhoudingen op het
persoonlijke vlak spoedig hersteld, op organisatorisch niveau blijven
de psychologische gevolgen van deze bisschoppelijke beleidsbeslissing tot op heden toe waarneembaar, uitgezonderd in de kleinere
plaatselijke leefgemeenschappen. Verschillende protestantse respondenten in de zuidwesthoek verklaarden, dat het mandement de
plaatselijke verhoudingen slechts korte tijd of in het geheel niet had
geschaad. De onbekendheid met de inhoud ervan speelde hierbij
een grote rol.
Ook zonder de achtergrond van een nationaal organisatie-patroon
zullen er plaatselijk spanningen blijven bestaan tussen katholieken
en protestanten. Zij zijn terug te voeren tot de „normale" intergroepsconflicten en het is de vraag of hierbij de tegenstelling tussen
minderheid en dominant een rol speelt. Enige voorbeelden mogen
dit duidelijk maken.
„Als ze je nodig hebben b.v. bij huiscollectes of andere gezamenlijke acties, dan
weten ze je wel te vinden, maar kunnen ze de katholieken passeren dan zullen ze
het niet laten. Bij het bevrijdingsfeest waren de andersdenkenden zeer geheimzinnig over datgene wat ze zouden doen bij het avondfeest. Van deelname hieraan
wilden ze de katholieken uitsluiten en zelf dit programma vullen. De kath.
1

SCHURER, d.w.
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jongeren hebben echter een groot gedeelte van deze avond zeer goed gevuld;
omdat ze erachter waren gekomen met welke bedoeling de anderen zo geheimzinnig waren hebben ze dubbel zoveel moeite gedaan om een goed figuur te
slaan".
„Als er hier ter plaatse een toneeluitvoering gegeven wordt voor alle gezindten
door de katholieke toneelgroep, dan komen er maar weinig andersdenkenden.
Een keer is het zelfs voorgekomen, dat er expres een extra zangrepetitie werd
rondgezegd bij de leden van de Chr. zangvereniging op de avond, waarop wij een
toneelstuk brachten. Maar als er van de andere kant eens iets geboden wordt dan
is de zaal wel tot het laatste plaatsje bezet. Hieruit moet men wel concluderen,
dat ,men' niet op een toneelvoorstelling als zodanig tegen is, maar op degenen (in
dit geval kath.) die het opvoeren" (enquête Woudsend).

Samenvatting

De twee groepen factoren, die de laatste jaren de latente sociale
spanningen tussen katholieken en protestanten in Friesland actualiseerden, waren zeer waarschijnlijk meer echo-verschijnselen van een
nationaal strijdtoneel tussen minderheid en dominant dan regionaal
geconditioneerd. In deze provincie waren zij immers ten dele illusoir, wegens de permanente bevolkingsvertraging der katholieken
in het verleden en de nog grote mate van organisatorisch interconfessionalisme. Psychologisch is het echter verklaarbaar, dat de
landelijke spanningen werden afgereageerd in een gebied, waar het
klankbord van de protestantse dominant dieper en breder resoneerde.
NABESCHOUWING

Het sociale spanningsveld tussen katholieken en protestanten in
Friesland, ten dele te karakteriseren als nawerkingsverschijnsel
tussen minderheid en dominant, is hiermee enigszins gepeild. Al
moest ons onderzoek beperkt blijven, toch konden wij in de zichtbare uitingsvormen van de latente groepsconflicten enige structuur
onderkennen, welke feitelijk een bevestiging bleek van Marden's
typering van het interinstitutioneel antagonisme.
In Friesland bleek het kleine getal katholieken en hun verbondenheid met de andersdenkenden in een sterke cultuur-sociologische
eenheid de nationaal feller oplaaiende spanningen wegens dreigende
verroomsing of sterke groepsorganisatie te vermilderen. De kleine
groep katholieken werd niet alleen geduld, maar zelfs gewaardeerd
en haar apostolisch élan ten opzichte van buitenkerkelijken van
protestantse huize werd door de leiders van de vroegere dominant
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aan eigen geloofsgenoten ten voorbeeld gesteld. Deze consequente
erkenning van de rechten van een andersdenkende minderheid in
getal treft men in de protestantse diaspora-gebieden van ZuidNederland, met name wat de apostolische activiteiten betreft, minder uitgesproken aan dan in de katholieke diaspora-gebieden van
Noord-Nederland.
Zoals bij geheel onze beschouwing over de antithese tussen katholieken en protestanten naderen wij hier noodzakelijk het grensgebied van de theologie. Een protestants-socialistisch protest tégen is
evenmin sociologisch volledig verklaarbaar als een katholiek getuigenis vóór. Het element van de theologische misverstanden viel
buiten onze probleemstelling en het blijft voor ons nog steeds een
open vraag, in welke mate de theologische verschillen verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de spanningsverschijnselen tussen
groepen katholieken en protestanten in het algemeen.
Wanneer het echter waar is, dat de persoonlijke ontmoeting in de
zg. primaire „face-to-face"-verhoudingen de voornaamste vormende
kracht uitoefenen op de individuen1 dan kunnen deze goede verhoudingen op het persoonlijke vlak uiteindelijk de spanningen tussen
organisaties en belangengroepen, dus het interinstitutioneel antagonisme, in gunstige zin beïnvloeden. Sociologisch gezien biedt de
oecumenische beweging, welke tot nu toe sterk op het interinstitutioneel niveau werd gehouden, alleen gunstige perspectieven,
wanneer deze bewust geleid wordt in de richting van een volksbeweging.

1

OLDENDORFF, a.m.,
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121.

RÉSUMÉ
Le présent ouvrage a pour objet l'étude des aspects non théologiques des relations
entre groupes catholiques et protestants, étude entreprise de la manière la plus
comprehensive par l'application du principe sociologique des minorités. Les
deux premiers chapitres étudient les possibilités d'application de la relation
minorité-dominante aux relations entre catholiques et protestants en Hollande,
comparées à celles existant entre ces mêmes groupes aux Etats-Unis. Le troisième
chapitre contient une étude plus approfondie des relations entre catholiques et
protestants dans les provinces où le catholicisme prédomine: le Brabant septentrional et le Limbourg, étude qui permet d'établir la distinction entre la position
sociologique minoritaire d'un groupe religieux et une situation géographique
quantitative, nommée diaspora.
Ces considérations surtout théoriques sur la nature et l'influence du facteur
sociologique minoritaire et du facteur géographique quantitatif diasporique sont
suivies des résultats de recherches sur les relations entre catholiques et protestants
dans la province de Frise, où environ 7% de la population est catholique. Certains
aspects socio-historiques et sociographiques des minorités catholiques en Frise
sont examinés dans le quatrième et le cinquième chapitre. Les trois demiers
chapitres contiennent une analyse aussi localisée que possible des phénomènes
sociologiques qui résultent d'une position minoritaire historique : l'élan religieux,
l'organisation en groupes de Frisons catholiques et les tensions sociales entre
catholiques et protestants.
A l'origine le principe sociologique des minorités était appliqué exclusivement
à certaines nationalités et races, mais dans les ouvrages d'après-guerre on trouve
pour la première fois ce principe appliqué à des partisans d'une certaine doctrine
religieuse, sans qu'il soit question de caractéristiques nationales ou raciales. La
notion sociologique de minorité n'est pas une notion statique, et ne doit pas être
confondue avec la notion de minorité numérique. Un groupe ne devient pas une
minorité sociologique du seul fait de certaines caractéristiques ethniques raciales
ou religieuses, sans plus. Ce qui est décisif, c'est la relation existant entre le groupe
différent au point de vue physique et (ou) culturel et le groupe prédominant, la
dominante. La notion sociologique de minorité se rapporte aux phénomènes des
relations entre les groupes, lorsqu'un groupe domine l'autre au point de vue
économique, politique et social et que le dernier, la minorité, est exclu, relégué
au second plan et entravé dans le déploiement de ses possibilités.
La relation minorité-dominante, en tant que catégorie des phénomènes généraux de relations entre les groupes, a ceci de caractéristique qu'elle constitue une
situation conflictueuse entre groupes ayant des intérêts divergents; c'est un
phénomène de tension sociale, et l'opinion du groupe et la représentation que
les groupes ont l'un de l'autre jouent un rôle important dans les relations entre
le groupe intérieur et le group« extérieur. La présence de préjugés et d'une
certaine discrimination de part et d'autre est caractéristique de la relation
minorité-dominante. Pendant la période de défaveur et d'exclusion légale, où la
relation minorité-dominante se manifeste le plus nettement, et encore longtemps
après, même quand le groupe minoritaire a eu l'occasion de s'émanciper, les
suites objectives et subjectives en sont encore sensibles: ce sont les phénomènes
des suites ultérieures ou lointaines.
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De ce qui précède il résulte que l'application du principe sociologique minoritaire aux phénomènes des relations entre groupes doit avoir toujours un caractère bilatéral. On ne peut expliquer entièrement le comportement d'une minorité
sans une juste compréhension de la mentalité et de l'attitude de la dominante.
Dans les sociétés démocratiques occidentales on ne trouve plus de minoritées
légalement opprimées. Ce sont le plus souvent des minorités historiques, c'est-àdire des minorités où la position minoritaire dans laquelle elles se sont trouvés
dans le passé agit encore dans le présent. Ce sont des minorités et des dominantes
dans la phase des suites lointaines. L'émancipation des minorités est alors partiellement ou entièrement accomplie.
L'application de la relation minorité-dominante aux relations entre catholiques
et protestants en Hollande et, comparativement, aux Etats-Unis nous met en
présence de deux problèmes préliminaires. Il a déjà été établi qu'une interprétation purement théologique de l'antithèse entre Rome et la Réforme présente autant d'inconvénients qu'une interprétation non théologique. Ensuite
l'auteur étudie les caractéristiques de la dominante protestante en tant que groupe.
Ce groupe a en général à l'égard du groupe catholique une attitude hostile. Il
est seulement possible de fournir de plus amples détails à ce sujet après avoir
entrepris des recherches systématiques.
Après avoir donné de l'origine, de la consolidation et des suites ultérieures de
la position minoritaire historique des catholiques hollandais une description
illustrée de nombreux exemples, l'auteur examine les suites sociologiques lointaines. A l'époque de la République l'oppression de la minorité catholique par
la dominante protestante a eu pour effet chez les catholiques un élan religieux
remarquable, en même temps qu'une grande activité économique, mais l'organisation du groupe a été stimulée en bien moindre mesure. Après une longue
période d'inertie et d'apathie les chefs du groupe catholique ont enfin pu faire
appel à ce qui persistait encore de cet élan religieux pour favoriser l'émancipation
du groupe par son organisation. Il y a un rapport entre la vaste et solide organisation de groupe qui caractérise encore la partie catholique du peuple et trois
facteurs dont deux d'ordre général : la forme de la société moderne très organisée,
la structure propre à l'Eglise Catholique, et comme facteur spécial, un stimulant
à l'émancipation pas encore affaibli.
En Hollande comme aux Etats-Unis les tensions sociales qui existent encore
entre catholiques et protestants doivent être considérées partiellement comme
les suites sociologiques d'une relation historique entre la minorité catholique et
la dominante protestante. Le déploiement des possibilités du groupe catholique
et les progrès réalisés causent une forte inquiétude et une grande incertitude dans
les milieux protestants qui craignent de voir la partie catholique du peuple
occuper un jour une position supérieure. L'organisation des groupes catholiques
présente certains aspects qui augmentent les tensions sociales existantes.
Pour rendre possible l'application régionale du principe sociologique minoritaire aux relations entre catholiques et protestants en Frise il a fallu commencer
par distinguer les suites sociales d'une situation de diaspora et celles d'une
position minoritaire historique au sens sociologique du mot. Au fond la notion
de „diaspora" n'est qu'un critère, une donnée de relation géographique-quantitative se rapportant à des minorités religieuses numériques dans un milieu
hétérodoxe. Les conséquences sociologiques de la dispersion des domiciles des
croyants dans un milieu hétérodoxe dépendent surtout des facteurs suivants:
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l'autochtonie des groupes dont il s'agit, leur continuité historique et la cohésion
qui, en fait, s'est réalisée dans le groupe. Dans le nord de l'Europe la population
catholique diasporique est très souvent allochtone et habite dans des régions
rurales étendues.
Les groupes de croyants protestants vivant dans les provinces essentiellement
catholique du Brabant et du Limbourg sont des types très purs de groupes
diasporiques qui ne sont pas en même temps des minorités historiques au sens
sociologique du mot. Pour les croyants diasporiques vivant dans ces provinces
il est particulièrement difficile de garder le caractère spécifiquement protestant
de leur foi, parce qu'ils y sont allochtones, parce que la majorité catholique est
très homogène et que la mentalité catholique pénètre la vie publiqe. Sous
l'influence de la majorité catholique on y a observé les phénomènes suivants:
imitation des sacrements catholiques, stimulation de l'accomplissement des
devoirs religieux en commun, affaiblissement de la sévérité et de la rigidité
protestantes. Le contact individuel avec des gens ayant d'autres convictions peut
aussi consolider la foi et la faire ancrer plus profondément. Contrairement au
déracinement qui menace tant d'immigrants temporaires, on observe ici le
renforcement de la foi par suite du contact œcuménique. Une minorité religieuse
est aisément tolérée à condition qu'elle ne blesse pas les sentiments de l'autre
groupe.
L'étude des relations entre les croyants diasporiques et leurs coreligionnaires
vivant ailleurs, c'est-à-dire l'étude des relations théologo-éthiques, ecclésiojuridiques et des relations dans les organisations profanes a fourni des données
complémentaires au sujet des suites sociales d'une situation diasporique.
Les catégories sociologiques et sociographiques dont la valeur scientifique
vient d'être vérifiée peuvent donc être appliquées aux relations entre catholiques
et protestants en Frise. Une étude socio-historique des minorités catholiques en
Frise a montré que, dans cette province, la protestantisation était presque
complète. A l'origine le groupe catholique exposé aux persécutions avait un
caractère de minorité missionnaire essayant de compenser ses pertes par des
conversions. Puis vint le moment où les positions furent établies et où les forces
aux prises se trouvèrent dans un certain équilibre. Ici aussi les parties en présence
prirent une attitude défensive; catholiques et protestants vivant les uns près des
autres en „système territorial". Les très petites minorités catholiques en Frise se
défendirent surtout en vivant cachées dans les villes et les campagnes jusqu'au
j our où leur émancipation leur donna des chances égales. Ce n'est qu'au commencement du 20ième siècle que de nouvelles colonies s'établissent dans une région
qui avait jusque là été considérée comme tout à fait protestante. Au point de vue
sociologique les relations historiques entre catholiques et protestants y exercent
encore leur influence.
Une analyse sociographique minutieuse du développement de la population
chez les Frisons catholiques a révélé un ralentissement permanent de l'accroissement de la population, ralentissement qu'on ne peut expliquer par une comparaison avec le développement de la population catholique ni par une comparaison
avec le développement de la population frisonne dans son ensemble. Vraisemblablement ce ralentissement doit être attribué aux nombreux départs de catholiques. Le fait que les départs de catholiques sont plus fréquents que ceux de
non-catholiques en Frise s'explique aussi par le rôle que joue le facteur minoritaire
historique. Autrefois les catholiques y ont été sujets à l'oppression, l'exploitation
et la défaveur. Pendant longtemps Us ont à peine été tolérés et leur croissance
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numérique ou leur influence croissante - qu'il s'agisse de faits réels ou seulement
supposés - sont souvent encore vues avec une certaine défiance. De sorte que ces
Frisons catholiques ont eu l'impression, de moins en moins fondée, qu'il y a peu
de perspectives pour eux en tant que catholiques dans leur propre région.
L'étude de la répartition géographique des catholiques frisons a mis au jour
un certain mouvement de concentration vers les villes et les paroisses, mouvement
qui ne correspond pas à la même tendance observée sur l'ensemble de la population. Dans la période la plus récente ce mouvement de concentration ne s'est
pas accentué. C'est probablement aussi sous l'influence de l'amélioration des
moyens de communication. Il n'a pas été possible d'établir une reconstruction
historique de la concentration ou de la dispersion des groupes catholiques dans
la période suivant immédiatement la Réforme. Il n'est probablement pas possible
d'expliquer le mouvement de concentration observé par l'isolement dans lequel
vivent certaines minorités religieuses, isolement qui les caractérise. Les liens
unissant les croyants, le prêtre et la paroisse ont eu sans doute ici une influence
décisive. Ce facteur agit probablement beaucoup plus chez les catholiques que
chez les protestants. Des statistiques concernant la répartition actuelle des
groupes catholiques montrent que la minorité numérique est un facteur relatif.
Toutes sortes de facteurs variés sont apparus, grâce auxquels il a pu être prouvé
de façon concrète qu'une position sociologique minoritaire ne correspond pas
nécessairement à une minorité numérique.
L'étude de la vie et de la mentalité catholiques dans la diaspora frisonne a
révélé la présence d'un élan religieux extraordinaire. Ceci se manifeste surtout
dans l'observation des commandements de l'Eglise, entre autres dans l'accomplissement du devoir dominical, du devoir pascal et la réprobation du mariage
mixte. De plus le chiffre des naissances et le nombre de vocations sacerdotales et
religieuses sont assez élevés, le sentiment du devoir et la soumission à l'autorité
de l'Eglise remarquables. L'auteur étudie ensuite plus spécialement l'élan religieux dans les vieilles colonies de catholiques, celles qui datent de la période
suivant la Réforme, et dans les nouvelles colonies de caractère missionnaire ne
datant que de quelques dizaines d'années. Dans les anciennes colonies il se trouve
que l'élan religieux est le plus fort dans les groupes caractérisés par une forte
autochtonie par suite de laquelle l'éthos minoritaire persiste et est transmis de
génération en génération, dans un milieu essentiellement agricole et dont l'entourage protestant est orthodoxe. Dans l'attitude de ces catholiques envers les
protestants de leur entourage on peut observer un certain équilibre entre confiance et abandon d'une part, et d'autre part une réserve qui se manifeste en
particulier dans leur désir d'éviter les mariages mixtes. Il en est autrement dans
les nouvelles colonies; l'élan religieux, dans ses différentes manifestations, est
moins fort, ce qui peut être attribué au caractère allochtone de ces groupes et
au fait qu'ils vivent souvent dans un milieu protestant Uberai ou parmi des gens
n'appartenant à aucune église.
Deux localités ont été l'objet d'une étude spéciale: Woudsend, vieille colonie
surtout autochtone et Drachten, nouvelle colonie surtout allochtone. Au moyen
d'une enquête on a étudié dans quelle mesure les catholiques sont disposés à
discuter de questions touchant la foi avec des protestants ou des gens ayant
d'autres convictions, et dans quelle mesure ils prennent l'initiative de telles conversations. A Woudsend aussi bien qu'à Drachten il y a à cet égard une certaine
pudeur, une certaine hésitation qui ne s'explique probablement pas du seul fait
de l'existence d'une position minoritaire historique. Il s'est trouvé que pour trois
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raisons les catholiques préfèrent ne pas prendre l'initiative d'une discussion
concernant les questions de foi avec des personnes ayant d'autres opinions: le
respect pour les convictions d'autrui, l'impression que de telles discussions n'ont,
en général, aucun effet, et enfin la crainte de ne pouvoir répondre à des questions
que l'interlocuteur pourrait leur poser.
On s'attendrait à ce que, par suite de la position minoritaire historique,
l'organisation d'un groupe diasporique se trouve entravée. Mais les recherches
faites en Frise sur les organisations catholiques ont montré que sur les 32 colonies
catholiques de cette province il y avait 772 organisations et institutions catholiques, ce qui revient à: une organisation sur 45 croyants. Suivent les détails
concernant cette vaste organisation des groupes catholiques. Cela s'explique en
premier lieu par la répartition géographique des croyants dans les nombreuses
paroisses. Mais ce qui joue un rôle encore plus important ce sont les suites de la
position minoritaire historique et l'émancipation qui a suivi. En s'organisant, les
catholiques diasporiques frisons se sont déclarés solidaires de tout le bloc catholique en Hollande. D'autres facteurs comptent aussi : la protection pastorale contre
les influences négatives extérieures, le maintien par ces groupes catholiques de
leur propre manière de vivre, et leur soumission aux vœux des autorités ecclésiastiques, soumission résultant de leur élan religieux.
Dans le cadre des organisations confessionnels des catholiques en Frise, on ne
peut trouver aucune tendance à réunir les fonctions de bureau entre les mains de
quelques personnes, alors qu'on aurait pu s'y attendre de la part de ces petits
groupes. Il est intéressant de constater qu'à côté des solides organisations de
groupes dans le cadre de la même confession, on trouve dans le domaine des
organisations de nombreux points de contact inter-confessionnels, de sorte qu'ici
aussi on observe cette même combinaison de confiance et de réserve. Enfin,
l'auteur examine les facteurs qui ont entravé de façon permanente l'organisation
des catholiques frisons. Les organisations catholiques régionales et provinciales
verront toujours leur activité entravée par les distances géographiques et peutêtre aussi par la mobilité des cadres de formation universitaire essentiellement
allochtones. Mais ce demier facteur n'a pu être observé chez les membres des
bureaux des organisations établies, puisque 87,1 % d'entre eux sont nés en Frise.
L'examen des tensions sociales entre catholiques et protestants en Frise, tensions
considérées comme suites d'une état de choses ayant disparu, permet de distinguer
toutes sortes de nuances. Seules des recherches localisées en même temps que
variées peuvent donner des résultats précis. Les données bibliographiques, celles
resultant de conversations avec des non-catholiques, et les recherches entreprises
sur place permettent probablement de conclure que l'antagonisme entre les
groupes catholiques et de protestants en Frise n'a pas pris de formes prononcées
et que les contacts individuels fournissent des éléments d'estime réciproque. Cet
antagonisme faible peut aller de pair avec des tensions sociales latentes entre le
groupe intérieur et le groupe „étranger", entre les formes organisées des groupes
et entre les deux groupies en tant que minorité et dominante dans la période des
suites ultérieures. L'auteur fournit de nombreux exemples montrant comment
ces tensions latentes peuvent se trouver activées quand le groupe catholique
grandit ou semble grandir et les groupes catholiques s'organisent de plus en plus.
Mais dans la province de la Frise ces deux groupes de facteurs sont partiellement
illusoires, du fait du ralentissement permanent de l'accroissement de la population
catholique dans le passé et du fait du grand nombre d'organisations interconfessionnelles qui existent encore de nos jours.
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SUMMARY
The subject of this study concerns those non-theological aspects of group relations
between Catholics and Protestants which are most nearly comprehended in the
sociological concept of the term minority. In the first two chapters the applicability is discussed of the relation „minority-dominant" to the situation between
Catholics and Protestants in the Netherlands and, for comparison, in the United
States. In the third chapter, by means of a closer study of the relations between
Catholics and Protestants in the predominantly Catholic provinces of North
Brabant and Limburg, the distinction is drawn between the minority situation
in the sociological sense and the quantitative-geographic minority situation known
as diaspora.
Following upon these for the most part theoretical inquiries into the nature and
influence of the sociological minority factor and of the quantitative-geographic
diaspora factors, the relations between Catholics and Protestants in the province
of Friesland, where only about 7% of the population is Catholic, are investigated.
Firstly, in chapters four and five, some of the social-historical and sociographic
aspects of the Catholic minority in Friesland are discussed. Then, in the last three
chapters, an attempt is made to give an analysis, localised as far as possible, of
the sociological after-effects of the historical minority position, such as the religious fervour and the group organisations of the Frisian Catholics and the social
tensions between Catholics and Protestants in Friesland.
The term minority as a sociological concept was originally only applied to certain nationalities and races; but in post war specialist literature one meets its fint
application to followers of a certain religious conviction, irrespective of national
or racial characteristics. As a sociological concept, minority has no statistical
connotation and is therefore to be considered quite apart from any possible
numerical minority or majority. Nor does a group belong to a minority, in the
sociological sense, by reason of certain ethnical, racial or religious characteristics
as such. Decisive are the relations of the physically and/or culturally divergent
group with the dominating group or „dominant". As a sociological concept, the
term minority refers to an inter-group phenomenon in which one group is
economically, politically and socially dominant while the other group, the
minority, is excluded, subordinated and hampered in its possibilities of free
development.
As a special aspect of a general inter-group phenomenon the relation „minority
- dominant" can be characterised in turn as a conflict situation between groups
with different interests, as a concomitant of social tension and as the relations
between an in-group and an out-group in which group-judgment and grouptradition each play an important rôle. Specific for the relation „minority dominant" are mutual prejudice and discrimination. The subjective and objective
results of the period of legalised subordination and exclusion, during which the
relation „minority - dominant" finds its fullest expression in reality, still remain
even after the minority group has had the opportunity to emancipate itself; in
the ensuing stage the after-effects still continue to be felt.
From the above definition it follows that the application of the term minority
- dominant as a social concept to inter-group phenomena is bound to bear a
two-sided character. Without a correct insight into the mentality and attitude of
the dominant group, the behaviour of the minority can never be fully explained.
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In the democratic societies of the West there are no longer any legally suppressed
minorities; at most there is only a question of historical minorities, i.e. of a stage
where the effects of a minority position in the past still make themselves felt. At
this stage the emancipation of the minority is partly or almost completely
achieved.
With the application of the term minority - dominant to the relations between
Catholics and Protestants in the Netherlands and, for comparison, in the United
States, we were at once faced with two preliminary problems. Firstly it was
established that a purely theological interpretation of the antithesis between
Rome and the Reformation would be as inadequate as a non-theological interpretation. Secondly a picture was drawn of the group character of the Protestant
dominant. Here it appeared to us that, as a general characteristic, an oppositional
attitude towards the Catholic population was above all decisive. A more detailed
description could only be possible after a systematic investigation.
After an illustrative description of the origin, consolidation and later results of
the historical minority position of the Catholics in the Netherlands, the sociological after-effects were themselves subjected to an investigation. At the time of the
Republic the suppression of the Catholic minority by the Protestant dominant
led both to an unusual degree of religious fervour and to a specially vigorous
economic activity; but to a much lesser degree to strong group organisation.
After a long period of inertia and apathy the leaders of the Catholic world were
at last able to appeal to the continuing results of this religious enthusiasm to
promote the emancipation of the Catholic community by means of organisation
into groups. The close yet wide-spread group organisation which has been
characteristic of the Catholic population right up to the present day is bound up
with the highly organisational nature of modem society and the individual
structure of the Catholic Church as general factors and in particular with the as
yet undiminished stimulus of the emancipation.
Both in the Netherlands and in the United States one can characterise the still
existing social tensions between Catholics and Protestants partly as the social
after-effects of the historical relations between Catholic minority and Protestant
dominant. The possibilities for free development of the Catholic community and
the progess made in this respect are, in Protestant circles, the cause of feelings
of great anxiety and insecurity, at the bottom of which lies the fear for a future
majority position of the Catholic population. The closely integrated group organisation of the Catholic population displays features which contribute to
existing social tensions.
In order to make possible the application of the sociological concept of the term
minority to the relations between Catholic and Protestant in the province of
Friesland it appeared to be necessary to distinguish between the social results of
a diaspora situation and those of an historical minority position in the sociological
sense. Actually „diaspora" is no more than a criterium, quantitative and geographic, referring to a numerical minority of adherents to a certain faith situated in
religiously divergent surroundings. The sociological results of the fact that the
believers live dispersed in a dissentient milieu depend chiefly on whether the
groups in question are or are not autochthonous, on their historical continuity
and on the actual growth of the cohession of the group. In northern Europe the
Catholic diaspora population is very frequently allochthonous and dwelling in
extensive country districts.
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The Protestant groups in the predominantly Catholic provinces ofNorth Brabant
and Limburg form a true picture of a diaspora population where there has been
no participation in a position as an historical minority in the sociological sense.
The allochthony of the religious diaspora in the south of the Netherlands and the
strong homogeneous mentality of the Catholic majority, penetrating as it does into
the sphere of public life, make the preservation of their own specifically Protestant
religious convictions exceptionally difficult. It appeared that shadow forms of the
Catholic sacraments, stimulation of communal ecclesiastical duties and a weakening of their earnest and strict way of life were to be found among Protestants under the influence of the Catholic majority. Personal contact with those of another
persuasion, however, could also deepen and consolidate one's own convictions;
the very opposite, therefore, of that uprooting which threatens so many temporary immigrants; rather an intensifying of one's own religious life as a result of
this oecumenical contact. A religious minority is easily tolerated so long as the
feelings of the dominant group are not offended.
In order to fill in the picture of the social results of the diaspora situation, a study
was made of the relations between the faithful in the diaspora and their fellow
believers elsewhere, i.e., the theological-ethical, the ecclesiastical-juridical and
the secular-organisational relations. In this respect there seem to be a number of
parallels between adherents of the Catholic and Protestant beliefs in diaspora.
The sociological and sociographic categories which have been tested in the foregoing as to their scientific value, can now be applied to the relations between
Catholic and Protestant in the province of Friesland. A social-historical study of
the Catholic minority in Friesland taught us that the province had become almost
completely Protestant. The Catholic portion of the population, exposed as it was
to persecution, had originally the character of a missionary minority which tried to
compensate for its continued losses by the winning of new converts. Thereafter
the positions became more clearly defined and a certain balance was reached in
the struggle for power. Here also each party adopted a defensive attitude towards
the other and Protestants and Catholics lived as it were in separate territorial
systems next to each other. The extremely small Catholic minority in Friesland,
however, defended itself by keeping quietly in the background of the small
Friesian towns and country districts, until, with the emancipation it was again
able to enjoy equal opportunities. Not till the beginning of the 20th century were
new missionary settlements established in what was once regarded as a completely Protestant area. From a sociological point of view the historical relations
between Catholic and Protestant have continued to make themselves felt in this
area right up to the present day.
An exact sociographic analysis of the development of Frisian Catholics disclosed
an exceptional and permanent retardation in population increase, which could
not be completely explained by a comparison with the growth of the whole of
the Netherlands Catholic population and of the total Frisian population. It was
considered extremely likely that this exceptional slowing down in the growth of
the Catholic population in Friesland must be ascribed to a high emigration
figure. In seeking to solve the problem as to why Catholics leave the province to
such a much greater extent than non-Catholics, their participation in the position as an historical minority was found to be a contributory sociological factor.
In the past the small numbers of Catholics in Friesland have known suppression,
exploitation and subordination. For a long period they were barely tolerated and
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a real or supposed growth in number or influence is still often viewed with
suspicion. As a result the Frisian Catholics were of the firm opinion, latterly
increasingly without foundation, that precisely for them as Catholics, there was
little perspective in their own province.
A study of the geographic distribution of the Frisian Catholics revealed a concentrating movement towards the towns and to the villages with churches, a
movement differing from the trend of the whole population to these centres,
which only partially follows the same lines. Latterly no increase in this concentration has been observed. Probably the more numerous and improved means of
communication have been partly responsible for this. It was impossible to give an
historical reconstruction of the concentration and distribution of the Catholic
communities immediately after the Reformation. A sociological explanation for
the observed concentration movement of the Frisian Catholics is probably not to
be found in the isolation characteristic of some religious minorities. It is more
likely that the strong bond between the community of the faithful, the priest and
the ecclesiastical centres have here played a decisive rôle. This factor has probably much more weight among Catholics than among Protestants. The relativity of the numerical minority was finally illustrated by a statistical picture of the
distribution of the Catholic population. Numerous variations came to light which
demonstrated in concrete form that a sociological minority position is not necessarily accompanied by a numerical minority.
The study of Catholic life and Catholic mentality in the Frisian diaspora revealed
an exceptional religious fervour which found its expression in keeping church
observances, especially in the fulfilling of Sunday duties, of Easter duties and in
the rejection of mixed marriages. Further there was a relative high birth rate, a
comparatively large number of vocations for the priesthood and the cloister, a
strong sense of duty and a high degree of obedience to ecclesiastical authority.
This religious fervour was further localised in the older Catholic settlements,
which certainly date back to the post Reformation period, and in the new setdements with a missionary character, which have been in existence only for a few
decades. In the older group of settlements religious fervour seemed to be greatest
in those communities characterised by a high degree of autochthony, which
guaranteed the continuity and the transference of the minority mentality, further
by a predominantly agrarian atmosphere and finally by a strong orthodox Protestant environment. Towards the Protestant milieu there was a certain balance
between openness and a reserve which found its expression, among other things,
in a determination on the part of the Catholics to prevent mixed marriages. In
the group of the recent settlements a slightly different picture was found. Religious
fervour in all its forms was much less and this was attributed to the predominantly allochthone character of these communities and the frequently secular and
free-thinking Protestant milieu.
A special study was made of two localities in particular, namely the Catholic
communities in Woudsend and in Drachten, characteristic respectively of a
predominantly autochthonous old settlement and of a predominantly allochthonous recent settlement. An inquiry was made to gauge detachment and initiative in discussing religious questions with Protestants or with others of a
different opmion. Both in Woudsend and in Drachten there appeared to be a
certain diffidence in this respect which probably cannot be explained merely as
one of the after-effects of an historical minority position. Three reasons were
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revealed for not wishing to take the initiative in a religious discussion with those
of another opinion, namely, a respect for the convictions of the other person, the
realisation that such discussions rarely bear any fruit and the fear of being unable
to answer the questions which the other might pose.
One would expect that one of the after-effects of the position as an historical
minority in the diaspora areas would be that group organisation could only be
developed with difficulty. An inquiry into organised Catholic life in the province
of Friesland, however, showed that in the 32 Catholic settlements of Friesland
together, there were 772 Catholic institutions and organisations; in other words,
one society to every 45 believers. Thedifferentiationsof this widely embracing group
organisation were further indicated. The extensive geographical distribution of the
faithful in the many parishes offers thefirstexplanation for this state of affairs. More
important, however, in this connection is the position as an historical minority and
the subsequent emancipation. For in its group organisation the Frisian diaspora
community declared its solidarity with the Catholic community of the whole of the
Netherlands; furthermore pastoral considerations as to the protection offered
against negative external influences and as to the preservation of the Catholic way
of life, were also important. Obedience to the wishes of ecclesiastical authority, one
expression of religious fervour, also played an important rôle in this connection.
Within the circle of their own ecclesiastical organisations, no tendency was to be
observed in the Catholic settlements of Friesland towards a concentration of leading
functions in the hands of only a few, to which, in these small communities, there
might be every inducement. It was remarkable that besides thisstrong group organisation within Catholic circles, there were many inter-confessional meeting points at
an organisational level, so that in this respect also one can speak of a concurrence of
openness and reserve. Finally an inquiry was made as to what factors still continued
to obstruct the group organisations of Frisian Catholics. Regional or provincial
Catholic organisations and institutions will always be obstructed in their activities
by geographic distances and probably also by the mobility of the academically
formed cadre, consisting as it does for the most part of allochthones. This last factor
did not appear to be expressed in a marked allochthony of the committee members
of the existing organisations. Of these 87.1 % were bom in Friesland!
From an investigation into social tension, one of the after-effects of the position
as an historical minority, between Catholic and Protestant in Friesland, it appeared
that many different nuances were to be found here. Only a many-side local investigation could arrive at exact results in this case. Judging by the available literary
data, by a number of conversations with those of another persuasion and by local
inquiries it seemed extremely probable that inter-group antagonism between
Catholic and Protestant in Friesland has not assumed any extreme forms and that
personal contact between the two communities mostly contain positive elements of
esteem. This weak inter-group antagonism, however, is at the same time accompanied by latent social tension between one's own in-group and the „strange" outgroup, between the institutional group forms and between both groups as minority
and dominant in the phase where the after-effects of the historical minority position
are still felt. It was illustrated in detail how these latent tensions can be rendered
actual by a real or imagined growth of the Catholic population and by an increasing
Catholic group organisation. In the province ofFriesland, however, these two factors
were partly illusory on account of the permanent slowing down of the Catholic
population in the past, and the still high degree of inter-confessional organisation.
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ZUSAMMENFASSUNG
Gegenstand dieser Studie sind die nicht-theologischen Aspekte der Gruppenbeziehung zwischen Katholiken und Protestanten, die durch die Anwendung des
soziologischen Begriffes Minderheit so umfassend wie möglich behandelt werden.
In den ersten zwei Hauptteilen wird die Anwendungsmöglichkeit der Beziehung
Minderheit - Dominante auf das Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten in den Niederlanden und zum Vergleich auch in den Vereinigten Staaten
untersucht. Im dritten Hauptteil wird die soziale Minderheitsposition einer
religiösen Gruppe von der quantitativ-geographischen Situation, die wir Diaspora nennen, durch ein näheres Studium der Beziehungen zwischen Katholiken
und Protestanten in den überwiegend katholischen Provinzen Nordbrabant und
Limburg abgegrenzt.
Nach diesen überwiegend theoretischen Betrachtungen über Art und Einfluss des
soziologischen Minderheitsfaktors und des quantitativ-geographischen Diasporafaktors wendet sich die Studie dem Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten in der Provinz Friesland zu, wo ungefähr 7 % der Bevölkerung katholisch
sind. Zunächst werden in den Hauptteilen vier und fünf einige sozialhistorischen
und soziologischen Aspekte der katholischen Minderheitsgruppe in Friesland
untersucht. Danach wird in den letzten drei Hauptteilen eine möglichst lokalisierte Analyse der soziologischen Nachwirkungen der historischen Minderheitsposition - des religiösen Elans und der Gruppenorganisation der friesischen
Katholiken sowie der sozialen Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten - versucht.
Der soziologische Begriff Minderheit wurde ursprünglich ausschliesslich auf
bestimmte Nationalitäten und Rassen angewandt, doch in der NachkriegsFachliteratur begegnet man der ersten Anwendung dieses Begriffes auf Anhänger
einer bestimmten religiösen Überzeugung, ohne dass damit bestimmte Nationali·
täts- oder Rassenkennzeichen zusammengehen. Der soziologische Begriff Minderheit ist kein statistischer Begriff und abstrahiert als solcher von einer eventuellen
zahlenmässigen Minderheit oder Mehrhheit. Eine Gruppe wird auch nicht zu
einer soziologischen Minderheit durch bestimmte ethnische, rassische oder religiöse Kennzeichen als solche. Ausschlaggebend ist die Beziehung der physisch
und (oder) kulturell abweichenden Gruppe zur vorherrschenden Gruppe oder
Dominante. Der soziologische Begriff Minderheit bezieht sich auf eine Erscheinung zwischen Bevölkerungsgruppen, wobei die eine Gruppe ökonomisch, politisch und sozial dominiert und die andere Gruppe, die Minderheit, ausgeschlossen,
zurückgesetzt und in ihren freien Entwicklungsmöglichkeiten behindert wird.
Als besondere Form einer allgemeinen Intergruppenerscheinung kann die Relation Minderheit - Dominante nacheinander charakterisiert werden als eine
Konflikt-Situation zwischen Interessengruppen, als eine soziale Spannungserscheinung und als eine Beziehung zwischen Innengruppe und Aussengruppe,
wobei Gruppenurteil und Gruppenbild eine bedeutsame Rolle spielen. Spezifisch
für die Beziehung Minderheit - Dominante ist das gegenseitige Vorurteil und die
Diskriminierung. Während der Periode der legalisierten Ausschliessung und
Zurücksetzung, in der die Beziehung Minderheit - Dominante in voller Wirklichkeit zum Ausdruck kommt, und noch lange Zeit danach bleiben die objektiven und subjektiven Folgen in den sogenannten Nachwirkungserscheinungen
erkennbar.
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Aus dieser Begriffsumschreibung folgt, dass die Anwendung des soziologischen
Begriffs Minderheit auf Intergruppenerscheinungen immer einen zweiseitigen
Charakter tragen muss. Ohne eine gediegene Einsicht in die Mentalität und
Haltung der Dominante sind die Verhaltensweisen der Minderheit nicht vollkommen zu erklaren. In der demokratischen wesüichen Gesellschaftsform gibt
es heute keine gesetzlich unterdruckten Minderheiten mehr. Es ist meistens die
Rede von historischen Minderheiten, das heisst, dass eine Minderheitsposition
der Vergangenheit heute noch nachwirkt. Es sind Minderheiten und Dominanten
in der Phase der Nachwirkungen. Die Emanzipation der Minderheiten ist dann
teilweise oder fast vollständig vollzogen.
Die Anwendung der Beziehung Minderheit - Dominante auf das Verhältnis
zwischen Katholiken und Protestanten in den Niederlanden und vergleichenderweise in den Vereinigten Staaten stellt uns zunächst vor zwei Vorfragen. Zuerst
wird festgestellt, dass eine rein theologische Interpretation der Antithese zwischen
Rom und Reformation ebenso unzulänglich ist wie eine nicht-theologische.
Anschliessend wird der Gruppencharakter der protestantischen Dominante
erläutert. Dafür erschien vor allem ein oppositionelles Verhalten gegenüber dem
katholischen Volksteil als gemeinschaftliches Kennzeichen bestimmend. Eine
genauere Umschreibung konnte nur durch eine systematische Untersuchung
erreicht werden.
Nach einer anschaulichen Beschreibung der Entstehung, der Konsolidierung
und der Nachwirkung der historischen Minderheitsposition der niederländischen
Katholiken werden die soziologischen Nachwirkungen einer Untersuchung unterworfen. Zur Zeit der Republik führte die Unterdrückung der katholischen Minderheit durch die protestantische Dominante wahrscheinlich sowohl zu einem
besonderen religiösen Elan als auch zu einer besonderen wirtschaftlichen Aktivität, doch in viel geringerem Masse zu einer starken Gruppenorganisation. Nach
einer langen Periode der Trägheit und Mattigkeit konnten die Fuhrer des katholischen Volksteiles endlich an den noch nachwirkenden religiösen Elan appellieren, um die Gruppenemanzipation durch Gruppenorganisation zu fordern.
Die starke und umfangreiche Gruppenorganisation, die den katholischen Volksteil bis in die Gegenwart kennzeichnet, hangt zusammen mit dem modernen,
stark organisatorisch bestimmten Gesellschaftsbild und der eigenen Struktur der
katholischen Kirche als allgemeinen Faktoren und mit dem noch immer nicht
abgeschwächten Stimulans der Emanzipation als besonderem Faktor.
Sowohl in den Niederlanden als auch in den Vereinigten Staaten kann man die
noch immer fortbestehenden sozialen Spannungen zwischen Katholiken und
Protestanten teilweise charakterisieren als eine soziologische Nachwirkung der
historischen Relation zwischen katholischer Minderheit und protestantischer
Dominante. Die freien Entfaltungsmöglichkeiten der katholischen Gemeinschaft
und die Fortschritte, die dabei erreicht wurden, verursachen eine starke Unruhe
und Unsicherheit auf protestantischer Seite, dem die Angst vor einer zukunftigen
Mehrheitsposition des katholischen Volksteils zugrunde liegt. Die starke Gruppenorganisation der Katholiken weist Aspekte auf, welche die sozialen Spannungen
mit vergrossern.
Um die regionale Anpassung des soziologischen Begriffs Minderheit auf das
Verhalten zwischen Katholiken und Protestanten in der Provinz Friesland zu
ermöglichen, stellte es sich als notwendig heraus, einen Unterschied zu machen
zwischen den sozialen Folgen einer Diaspora-Situation und dener einer histori-
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sehen Minderheitsposition im soziologischen Sinne. In Wirklichkeit ist „Diaspora"
nichts mehr als ein Kriterium, ein quantitativ-geographisches Verhältnis, das
sich auf zahlenmassige religiose Minderheiten in einer religiös abweichenden
Umgebung bezieht. Die soziologischen Folgen der Verstreuung der Glaubigen in
einem andersdenkenden Milieu hangen vornehmlich davon ab, ob die betreffende Bevolkerungsgruppe eine autochthone ist oder nicht, von der historischen
Kontinuität und von dem tatsachlich gewachsenen Gruppenzusammenhang. In
Nordeuropa ist die katholische Diasporabevolkerung sehr oft nicht-autochthon
und lebt in ausgedehnten landlichen Gebieten.
Die protestantischen Gruppen von Glaubigen in den überwiegend katholischen
Provinzen Brabant und Limburg vermitteln ein klares Bild einer DiasporaBevölkerung ohne eine gleichzeitige Partizipation an einer historischen Minderheitsposition im soziologischen Sinne. Die Fremdheit der Diaspora-Glaubigen im
Suden der Niederlande sowie die stark homogene und in die öffentliche Sphäre
durchdringende Mentalität der katholischen Mehrheit erschweren ihnen die
Bewahrung der eigenen, spezifisch protestantischen Glaubensuberzeugung besonders. Es zeigte sich, dass man hier Schattenformen katholischer Sakramente,
eine Stimulierung der gemeinschaftlichen kirchlichen Verpflichtungen und eine
Schwächung des ernsten und strengen Lebensstils bei den Protestanten unter dem
Einfluss der katholischen Mehrheit antreffen kann. Die personliche Begegnung
mit den Andersdenkenden konnte auch das eigene Glaubensgut verstarken und
tiefer verankern. Hier ist also gerade das Gegenteil von Entwurzelung, die so viele
Emigranten bedroht, zu finden; es zeigte sich eine Vertiefung des eigenen Glaubenslebens durch den ökumenischen Kontakt. Einereligiose Minderheit wird leicht
geduldet unter der Bedingung, dass keine herrschenden Gefühle verletzt werden.
Um die Einsicht in die sozialen Folgen der Diaspora-Situation zu vervollständigen, wurden schliesslich auch die Beziehungen der Diaspora-Glaubigen zu den
Glaubensbrudem anderswo studiert, nämlich die theologisch-ethischen Beziehungen, die kirchlich-juridischen Beziehungen und die profan-organisatorischen
Beziehungen. Es ergab sich, dass in dieser Hinsicht eine Anzahl von Parallelen
zwischen den katholischen und den protestantischen Diaspora-Glaubigen
bestehen.
Die soziologischen und soziographischen Kategorien, die im Vorhergehenden
auf ihren wissenschaftlichen Wert überprüft wurden, können nun auf das Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten in der Provinz Friesland angewandt
werden. Eine sozialhistorische Betrachtung der katholischen Minderheit in
Friesland lehrte, dass die Protestantisierung in dieser Provinz beinahe vollkommen ist. Der der Verfolgung ausgesetzte katholische Volksteil hatte anfanglich
den Charakter einer missionarischen Minderheit, welche die fortwahrenden
Verluste durch Werbung zu kompensieren suchte. Spater waren die Positionen
abgegrenzt und der Streit um die Macht kam zu einem gewissen Gleichgewicht.
Auch hier kamen dann beide Teile in das Stadium einer defensiven Haltung
gegeneinander und es lebten Katholiken und Protestanten gleichsam in einem
territorialen System nebeneinander. Die äusserst kleine katholische Minderheit
in Friesland verteidigte sich hauptsächlich durch stilles Verborgenbleiben in den
Städten und Dörfern des friesischen Landes, bis dass sie in der Emanzipation
wieder die gleichen Chancen nutzen konnte. Erst zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts wurden neue missionarische Niederlassungen gegründet in Gebieten, die einst als vollkommen protestantisch galten. Soziologisch wirken die

273

historischen Verhaltnisse zwischen Katholiken und Protestanten in dieser Landschaft bis auf den heutigen Tag nach.
Eine genaue soziographische Analyse der Bevölkerungsentwicklung der friesischen Katholiken brachte eine auffallende und permanente Verzögerung im
Bevolkenmgswachstum ans Licht, die durch einen Vergleich mit dem Wachstum
der niederländischen Katholiken und der Gesamtheit der friesischen Bevölkerung
nicht vollständig erklart werden konnte. Es wird fur sehr wahrscheinlich gehalten,
dass die besondere Wachstumsverzogerung der katholischen Bevölkerung Frieslands einem hohen Abwanderungsuberschuss zugeschrieben werden muss. Zur
Losung der Frage, warum die Katholiken in Friesland in viel stärkerem Masse
die Provinz verlassen als die Nicht-Katholiken, wird in der Partizipation an der
historischen Minderheitsposition eine ergänzende soziologische Erklärung gefunden. In der Vergangenheit hat die kleme Zahl Katholiken in Friesland
Unterdrückung, Ausbeutung und Zurücksetzung erdulden mussen. Lange Zeit
wurden sie nur geduldet, und ein wirkliches oder vermeintliches Wachstum in
Zahl oder Einfluss wird noch oft mit Argwohn betrachtet. Dadurch bekamen die
friesischen Katholiken die spater immer weniger rationell fundierte Überzeugimg,
dass gerade fur sie als Katholiken im eigenen Umraum nur wenig Aussichten
vorhanden seien.
Das Studium der geographischen Streuung der friesischen Katholiken zeigte eine
Konzentrationsbewegung nach den Städten und Kirchdorfern hin, welche von
dem damit nur zum Teil gleichlaufenden Zug der Gesamtbevolkerung in Richtung auf die betreffenden Zentren abwich. Eine Zunahme der Konzentration
wird in der jüngsten Periode nicht mehr festgestellt. Vielleicht üben die vermehrten und verbesserten Kommunikationsmoglichkeiten hier einen Einfluss aus. Eine
historische Rekonstruktion der Konzentration bezw. der Verstreuung der katholischen Gemeinschaften unmittelbar nach der Reformations-Periode konnte nicht
gegeben werden. Eine soziologische Erklärung der festgestellten Konzentrationsbewegung der friesischen Katholiken ist wahrscheinlich in der Wohn-Isolierung,
die manche religiösen Minderheiten kennzeichnet, nicht zu finden. Die starke
Bindung zwischen der Gemeinschaft der Glaubigen, dem Priester und dem kirchlichen Zentrum sind hier vielleicht von entscheidendem Einfluss gewesen. Die
Intensität der Wirkung dieses Faktors ist bei den Katholiken wahrscheinlich
grosser ab bei den Protestanten. Die Relativität der zahlenmassigen Minderheit
wird schliesslich illustriert durch eine statistische Darstellung der augenblicklichen Verteilung der Katholiken. Eine Reihe von Varianten kam zutage, durch
die konkret bewiesen wurde, dass eine soziologische Minderheitsposition nicht
notwendig mit einer zahlenmassigen Minderheit zusammenfallen muss.
Bei dem Studium des katholischen Lebens und der katholischen Mentalität in
der friesischen Diaspora offenbarte sich ein besonderer religiöser Elan. Er kam
zum Ausdruck in der kirchlichen Observanz, namentlich in der Erfüllung der
Sonntagspflicht, der Osterpflicht und in der Ablehnung der Mischehe. Man fand
weiter ein relativ hohes Geburten-Niveau, eine beachtlich hohe Zahl von Priester- und Ordensberufen, ein starkes Pflichtbewusstsein und einen grossen Gehorsam der kirchlichen Obrigkeit gegenüber. Die religiose Begeisterung wurde
enger lokalisiert auf die alten Niederlassungen von Katholiken, die sicher bis in
die nachreformatorische Periode zurückgehen, und auf die neuen Niederlassungen mit einem missionarischen Charakter, die erst einige Dezennien bestehen. In
der Gruppe der alten Niederlassungen zeigte sich der religiose Elan in besonderem
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Masse in den Gemeinschaften, die durch ein grosses Mass von Bodenständigkeit
gekennzeichnet waren, wodurch die Kontinutat in der Weiterwirkung und
Übertragung des Minderheitsethos sichergestellt war. Ebenso wirkte die überwiegend agrarische Sphäre und schliesslich auch die stark orthodox-protestantische Umgebung. Gegenüber der protestantischen Umgebung bestand hier ein
bestimmtes Gleichgewicht zwischen Offenheit und Geschlossenheit, welche letztere u.a. zum Ausdruck kam in der von katholischer Seite geübten Strenge zur
Verhütung von Mischehen. In der Gruppe der neuen Niederlassungen traf man
auf ein hiervon abweichendes Bild. Der religiose Elan in seinen verschiedenen
Ausdrucksformen war hier viel geringer. Dies wird zurückgeführt auf den überwiegend nicht-autochthonen Charakter dieser Gemeinschaften und auf das oñ
ausserkirchliche und freisinnig-protestantische Milieu.
Zwei Orte wurden hier besonderen Studien unterzogen, nämlich das katholische
Gemeinschaftsleben in Woudsend und in Drachten, ab Typen fur eine autochthone alte und fur eine überwiegend nicht-autochthone neue Niederlassung.
Mittels einer Enquête wurde die Unbefangenheit und die Initiative gelotet, mit
Protestanten oder Andersdenkenden allgemein über Glaubensfragen zu sprechen.
Sowohl in Woudsend als auch in Drachten zeigte sich in dieser Hinsicht eine
bestimmte Scheu, die wahrscheinlich nicht nur aus den Nachwirkungen der historischen Minderheitsposition erklart werden kann. Es traten drei Motivierungen
hervor, warum man die Initiative zu einem Gesprach über Glaubensfragen mit
Andersdenkenden lieber nicht selbst ergreift: die Achtung vor der Überzeugung
des anderen, die Einsicht, dass derartige Gespräche meist wenige Resultate
haben, und die Angst, Fragen, die Andersdenkende vielleicht stellen wurden,
nicht beantworten zu können.
Man sollte erwarten, dass die Gruppenorganisation als Nachwirkung der historischen Minderheitsposition in einem Diasporagebiet kaum zur Entwicklung
kommen konnte. Eine Untersuchung des katholischen Organisationslebens in
der Provinz Friesland deutete an, dass in den 32 katholischen Niederlassungen
Frieslands zusammen 772 katholische Einrichtingen und Organisationen bestanden, d.h. eine Vereinigung auf 45 Glaubige. Die Differenzierung dieser sehr
umfassenden Gruppenorganisation wird naher angedeutet. Die starke geographische Verstreuung der Glaubigen auf viele Pfarreien bietet hierfür eine erste
Erklärung. Bedeutsamer ist aber der Zusammenhang mit der historischen Minderheitsposition und der darauffolgenden Emanzipation. Die friesische Diasporagemeinschaft erklarte sich in der Gruppenorganisation solidarisch mit dem gesamten katholischen Gemeinschaftsleben der Niederlande. Des weiteren waren
auch pastorale Überlegungen der Abschirmung gegen negative Einflüsse von
aussen und das Festhalten am eigenen Lebensstil von Bedeutung. Der Gehorsam
gegenüber den Wünschen der kirchlichen Obrigkeit, ein Ausdruck der religiösen Begeisterung, spielt hier auch eine bedeutsame Rolle.
Innerhalb des eigenen konfessionell-organisatorischen Verbandes war in den
katholischen Niederlassungen Frieslands keine Tendenz zur Konzentration von
Verwaltungsfunktionen in den Handen einzelner zu beobachten, wozu in diesen
kleinen Gemeinschaften doch an sich alle Voraussetzungen gegeben sind. Merkwürdig war, dass sich neben der starken Gruppenorganisation im eigenen Verband viele interkonfessionellen Begegnungspunkte auf organisatorischem Niveau
zeigten, so dass man auch in dieser Hinsicht von einem Zusammengehen von
Offenheit und Geschlossenheit sprechen kann. Schliesslich wurde noch unter-
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sucht, durch welche Faktoren die Gruppenorganisation der friesischen Katholiken beständig behindert wird. Die regional und provinzial tätigen katholischen
Organisationen und Einrichtungen werden immer in ihrer Aktivität behindert
werden durch den geographischen Abstand und wahrscheinlich auch durch
die Mobilität des akademisch gebildeten Kaders, der grossenteils aus NichtAutochthonen besteht. Dieser letztgenannte Faktor kam allerdings nicht zum
Ausdruck in einer starken Überfremdung in den Vorständen der bestehenden
Organisationen. Es waren nämlich 87.1 % der Vorstandsmitglieder in Friesland
geboren !
Aus einer Untersuchung der sozialen Spannungen zwischen Katholiken und
Protestanten in Friesland ab Nachwirkungserscheinung ergab sich, dass dabei
verschiedene Nuancierungen verwendet werden müssen. Nur eine vielseitig
lokalisierte Untersuchung kann hier zu präzisen Resultaten kommen. Auf Grund
der verfügbaren Literatur, einer Anzahl von Gesprächen mit Andersdenkenden
und örtlichen Untersuchungen schien es sehr wahrscheinlich, dass der Intergruppen-Antagonismus zwischen Katholiken und Protestanten in Friesland keine
scharfen Formen angenommen hat und dass die inter-personalen Kontakte meist
positive Anerkennungselemente umfassen. Mit diesem schwachen IntergruppenAntagonismus gehen aber auch gleichzeitig latente soziale Spannungen zwischen
der eigenen Innengruppe und der „fremden" Aussengruppe zusammen, zwischen
den institutionellen Gruppenformen und zwischen beiden Gruppen als Minderheit und Dominante in der Phase der Nachwirkungen. Ausführlich wird dargestellt, wie diese latenten Spannungen aktualisiert werden können durch ein
wirkliches oder vermeintliches Wachsen des katholischen Volksteils und durch
eine zunehmende katholische Gruppenorganisation. In der Provinz Friesland
waren diese beiden Kategorien von Faktoren aber teilweise illusorisch aufgrund
der permanenten Verzögerung des Bevölkemngswachstums der Katholiken in
der Vergangenheit und des noch grossen Ausmasses von organisatorischem
Interkonfessionalismus.
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Bijlage I
TOELICHTING ENQUÊTE
W O U D S E N D , D R A C H T E N EN L E E U W A R D E N

In de parochie Woudsend werd in het voorjaar van 1955 een schriftelijke enquête gehouden. De vragenlijsten werden persoonlijk thuis
bezorgd en weer opgehaald, zodat er steeds wederzijds informaties
konden worden ingewonnen over vragen en antwoorden. De plaats
Woudsend maakt deel uit van de gemeente Wymbritseradeel en ligt
ten zuiden van Sneek tussen het Heeger en het Sloter Meer. Het telt
rond de 1.100 inwoners en heeft een verzorgende functie voor de
nabijgelegen dorpen, waaronder Ypecolsga met ongeveer 120 inwoners en Indijk met iets minder dan 100 inwoners. In Woudsend
is 17.4% katholiek, 55.3% Ned. Hervormden 16.8% Gereformeerd,
Dezelfde cijfers voor de twee eerste groeperingen luiden in Ypecolsga resp. 16.5% en 80.7% en te Indijk resp. 36.1 % en 56.9%. Volgens
de gemeentelijke telling van 1948, waarop deze percentages berusten, was het absolute aantal katholieken in Woudsend 204, in Ypecolsga 18 en te Indijk 26. Over Tjerkgaast, dat nog voor een klein
deel tot de parochie Woudsend behoort waren geen gespecificeerde
gegevens voorhanden.
Het aantal katholieken binnen het parochiegebied boven de 18
jaar bedroeg in 1955: 153, hiervan konden er 140 geënquêteerd
worden d.w.z. 91.5%. Het geringe aantal niet-geënquêteerden had
betrekking op personen, die langdurig elders verbleven of psychisch
niet in staat waren de gestelde vragen te beantwoorden. Van de
mannelijke gezinshoofden, 59 in getal, werden er 58 ondervraagd.
Zoals uit cartogram 8 blijkt zijn de katholieken van de parochiegemeenschap Drachten niet uitsluitend in deze plaats gevestigd, maar
tot in naburige gemeenten verspreid. In 1952 woonden van de 320
katholieken 152 personen in de plaats Drachten tegen 168 katholieken verspreid over een twintig buitendorpen. In de plaats Gorredijk
o.a. 51. De gemeente Smallingerland, waarvan Drachten de hoofdplaats is, ligt juist in een overgangsgebied van betrekkelijk orthodoxprotestants in het Noorden en betrekkelijk vrijzinnig-protestants en
buitenkerkelijk in het Zuiden.
Op een totaal aantal katholieken boven de 18 jaar van 156 hebben
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in dit gebied 109 personen de enquête-lijst ingevuld, meestal met
behulp van de enquêteurs, die de verschillende opinies noteerden.
Dit is dus bijna 70 % van de totaal-groep. Het accent is weliswaar
op de plaats Drachten komen te liggen, waar van alle katholieken
boven de 18 jaar 81.7 % de enquête hebben ingevuld tegen 56.7 %
van de katholieken in de buitendorpen.
De enquête te Leeuwarden gehouden is minder representatief dan de
bovengenoemde. De totaalgroep had betrekking op katholieke
mannelijke gezinshoofden, wier kinderen een katholieke lagere
school in de stad bezochten. Niet bereikt werden dus jongere en
oudere mannelijke gezinshoofden, de groep vrouwen en de alleenstaanden.
Van de 682 uitgezette enquêtes werden er 65.5% terugontvangen.
Bij een vergelijking van de beroepsstructuur der geënquêteerden
met die der katholieke mannelijke gezinshoofden in 1947 bleek een
relatief grote onderbezetting van de bedrijfshoofden nijverheid en
een relatief grote oververtegenwoordiging van de groep nieuwe
middenstand.
In tegenstelling tot de enquêtes in Woudsend en Drachten was de
ondervraging in Leeuwarden van zuiver schriftelijke aard.
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Bijlage II

L I J S T VAN

CARTOGRAMMEN

1. Verspreiding van het aantal katholieken in de bisdommen van
Noord-West Europa ( ± 1950).
2. Het aantal katholieken in de bisdommen van Noord-West Europa
in procenten van de totale bevolking ( ¿ 1950).
3. De diasporagebieden in Nederland op 31 Mei 1947.
4. De absolute spreiding van de katholieken over de buurtschappen
van Friesland op 1 Januari 1948.
5. Het aantal inwoners en het percentage katholieken per buurtschap op 1 Januari 1948.
6. De absolute toe- en afname van de katholieken per buurtschap
van Friesland van 1796 tot 1948.
7. Het percentage katholieken per gemeente in de provincie Friesland op 31 Mei 1947.
8. Extremen van orthodoxie, buitenkerkelijkheid en communisme
(1952), alsmede de absolute spreiding der katholieken (1954) in
het ontwikkelingsgebied van Oost-Friesland.
9. De katholieke bevolking van de parochie Woudsend naar geboorteplaats op 1 Maart 1955.
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STELLINGEN

I
De mening, dat het sociaal onderzoek, ondergebracht in levensbeschouwelijk gefundeerde sociologische instituten, het toch reeds
aanzienlijke gevaar tot subjectiviteit en vooringenomenheid bij de
sociiile onderzoeker zou vergroten, is wetenschappelijk onhoudbaar
en in strijd met de feiten.
II
Het toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland zal
zich in toenemende mate als machtsfactor demonstreren.
III
In verband met de invloedrijke positie, die het toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek ten aanzien van het bestuur en beleid
der burgerlijke, kerkelijke en vrije maatschappelijke lichamen gaat
innemen, is het een onontkoombare eis, dat dit onderzoek geïnstitutionaliseerd wordt beoefend en met behoud van zijn wetenschappelijke
onafhankelijkheid duidelijk verbonden is met de levensbeschouwelijke
componenten van de Nederlandse samenleving.
IV
De uitgroei van het KSKI tot het ICARES is in belangrijke mate
bepaald door de godsdienstige en maatschappelijke structuur van
Nederland.
V
Doelstelling en methoden der moderne empirische sociologie behoeven
een sterkere belichting vanuit de logica, critica en de wetenschapsphilosofie.

VI
Van Hecks conclusies betreffende de oorzaken van het relatief hoge
katholieke geboorte-niveau in Nederland dienen nader getoetst te
worden aan de resultaten van een demografisch-sociologische studie
der oorzaken van het relatief lage geboorte-niveau der niet-katholieken
in Nederland. (F. van Heek, Het geboorte-niveau der Nederlandse
Rooms-Katholieken, Leiden 1954.)
VII
De mening van Lazarsfeld, dat de invloed van politieke propaganda
rond de verkiezingen van geringe betekenis moet worden geacht,
geldt in bijzondere mate voor de huidige maatschappelijke verhoudingen in Nederland. (P. F. Lazarsfeld, The election is over, in:
Public Opinion Quarterly, Vili, 1944, 330.)

vin
De ontwikkeling van de moderne communicatie-middelen, in het
bijzonder van de ideologisch-gebonden dagbladpers, heeft de wederzijdse vooroordelen tussen religieuse en sociale groepsformaties niet
alleen verzwakt, maar eveneens bevorderd.
IX
De betrekkelijk late opkomst van de vakverenigingen in Nederland
kan niet enkel worden toegeschreven aan het feit, dat de grootindustrie hier ten lande op een later tijdstip tot ontwikkeling is
gekomen. Ter verklaring dienen hierbij tevens factoren van juridische,
economische en sociologische aard in aanmerking te worden genomen.
X
Sorokins conclusie, dat er in de twintigste eeuw geen katholieke
heiligen meer zullen voorkomen, tenzij er een fundamentele wijziging
komt in het karakter van de christelijke cultuur en de Westerse
beschaving, is ernstig aanvechtbaar. (P. A. Sorokin, Altruistic Love,
a study of American 'Good Neighbors' and Christian Saints, Boston,
1950, 184.)
XI
In verband met de sterke samenhang tussen sociaal onderzoek en
beleid is het wenselijk, dat de katholieke beoefenaren van het toe-

gepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek zich verenigen in een
gezamenlijk beraad rond de instituten, die zich met deze onderzoekingen bezig houden.
XII
De mening van Vallance „The thinker about propaganda... is
almost free to conceptualize as het pleases without threat of serious
professional consequences" is in haar algemeenheid onjuist. (T. Vallance, Methodology in propaganda-research, in: Psychological Bulletin, vol. 48, no. 1, jan. 1951, 32.)
XIII
Het onderzoek van de functie der moderne communicatiemiddelen
is in Nederland ernstig verwaarloosd. Dit geldt met name ten aanzien
van het boek als communicatie-middel.
XIV
Voor de oplossing van de huidige problematiek in het katholieke
organisatieleven, dat gezien de ingrijpende maatschappelijke veranderingen zijn instrumentele functie in belangrijke mate dreigt te
verliezen, is naast een sociaal-wijsgerige benadering ook een positiefsociologische analyse onontbeerlijk.
XV
De oorzaken van de Ontvolking' van het Friese platteland zijn niet
van uitsluitend economische aard.
XVI
Exorbitante opvattingen over Friesland en de Friese culturele beweging gaan meestal terug op emotionele beeldvorming.

Stellingen behorende bij J. J. O. Goddijn O.F.M.,
Katholieke Minderheid en Protestantse Dominant, Nijmegen 1957.
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