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Woord vooraf 

Generaties en Patronen vormt de afsluiting van de tweede fase van een multi
disciplinair onderzoeksproject naar ontwikkelingen van de katholieke beweging 
in Nederland, dat door het Katholiek Documentatie Centrum in samenwerking 
met de vakgroepen Sociologie en Methoden van Sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen is opgezet en uitgevoerd. 
Stond in de eerste fase van dit project de landelijke katholieke beweging 
centraal, in de tweede fase is de aandacht gevestigd op lokale ontwikkelingen. 
Het onderzoek naar de katholieke beweging op lokaal niveau kent twee 
componenten. De eerste betreft een grootschalig-kwantitatieve studie naar de 
oprichting, verspreiding en tenslotte eventueel opheffing van een dertigtal 
plaatselijke katholieke organisaties in Nederland. Deze studie is afgerond met 
een databank, die door het Katholiek Documentatie Centrum wordt bewaard. 
Generaties en Patronen vormt het resultaat van de tweede onderzoekscomponent 
— een diepte-studie van het verloop van de katholieke beweging in één plaats. 
Ten behoeve van het volledige lokale onderzoeksproject stelden de Stichting 
Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie van Weten
schappelijk Onderzoek en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen personele en materiële middelen beschik
baar voor respectievelijk 3 jaar (projectnummer 500-281-003) en ruim 1 jaar. 

Er wordt wel eens gesuggereerd dat lokale studies per definitie beperkt van 
aard zijn en dat de conclusies een geringe reikwijdte hebben. Door deze stelling 
uitgedaagd, wil ik met dit boek over de katholieke beweging in Arnhem 
aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn indien een adequaat 
historisch-sociologisch perspectief als raamwerk van onderzoek wordt gehan
teerd. De beschrijving en analyse van Arnhemse omstandigheden en ontwikke
lingen laten wel degelijk meer algemene uitspraken toe over het verloop van de 
plaatselijke katholieke beweging in Nederland in het algemeen. Bovendien kan 
aldus de vastgelopen discussie over verzuiling en ontzuiling worden losgetrokken 
en over nieuwe, minder benauwend Nederlandse, paden worden voortgezet. 

De integrale beschrijving en analyse van allerlei facetten van het leven van 
de Arnhemse katholieken en het verloop van hun beweging bestrijkt een 
periode van ongeveer anderhalve eeuw, van ca. 1850 tot de huidige tijd. Een 
dergelijke opzet veronderstelt behalve bronnenonderzoek (literatuur en archie
ven) tevens Veldwerk'. In het kader van dit veldwerk heb ik ruim 40 informan
ten bezocht - in veel gevallen meer dan één keer - ten behoeve van een inter
view of het raadplegen van archivalia. Daarnaast was ik veelvuldig te gast op 

7 



pastorieën, in kloosters en bij katholieke instellingen in Arnhem, hetzij voor een 
gesprek hetzij voor archiefonderzoek. Van het gemeente-archief moet ik door 
de jaren heen wel een van de trouwste gasten geweest zijn. Al die informanten 
en instellingen wil ik hartelijk danken voor hun gastvrijheid en hun medewer
king. Zij hebben mij Arnhem Van binnenuit' leren kennen. Mijn bijzondere 
waardering gaat uit naar de medewerkers van het gemeente-archief, waarvan ik 
oud-archivaris Mr. K. Schaap, archivaris P. van Iddekinge en mevr. T. Seebach 
met name wil noemen. 

Overeenkomstig het multidisciplinaire karakter van mijn onderzoek heb ik 
zowel van sociaal-wetenschappelijke als van historische zijde steun en raadge
vingen mogen ontvangen. In dit verband noem ik allereerst de drie leden van de 
Begeleidingscommissie van het project, tevens mijn drie promotoren: prof. dr. 
O. Schreuder, Prof. A. Feiling en dr. J. Roes. Van meet af aan hebben zij mij 
veel geestelijke ruimte gegeven in het opzetten en uitvoeren van het onderzoek, 
zonder ooit het vertrouwen in de goede afloop te verliezen. Bijzonder erkente
lijk ben ik voor de vele praktische raadgevingen van Bert Felling en Jan Roes, 
hun morele en intellectuele ondersteuning, en vooral de ongedwongen vriend
schappelijke omgang met hen beiden. De collega's bij de vakgroepen Sociologie 
en Methoden en bij het Katholiek Documentatie Centrum hebben mijn onder
zoek steeds met belangstelling gevolgd. In het bijzonder dank ik Ed Aerts, Ed 
Simons en Ben van Son voor hun aandeel in het verzamelen, het verwerken en 
of het analyseren van gegevens over Arnhemse elites en organisaties. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan Lutgart Roeien van Bureau Infobever en 
aan Peter Tychon. Met veel toewijding en vakmanschap hebben zij mijn 
manuscript omgetoverd tot een echt boek. Lutgart heeft de tekst drukklaar 
gemaakt; Peter heeft de illustraties getekend, de foto's geplaatst, en adviezen 
gegeven ten aanzien van de vormgeving van het boek. Gerard Albers was zo 
vriendelijk om op het laatste moment de summary kritisch door te nemen. Rest 
mij nog dank te betuigen aan alle instanties die de uitgave van dit boek finan
cieel mogelijk hebben gemaakt. 

Generaties en Patronen draag ik op aan mijn vrouw Ina en onze kinderen 
Jan, Len en Eva. Gelukkig wisten zij mij er voortdurend van te doordringen dat 
er meer belangrijke en aangename zaken zijn tussen 'hemel en aarde' dan 
alleen wetenschap en werk. Zij zorgden voor inspiratie, rust en relativering. 

Wijchen, juli 1991 



1. Het bewegingsperspectief: een introductie 

1. DOELSTELUNG EN VERANTWOORDING 

Dit boek gaat over de levenscyclus van de katholieke beweging op lokaal niveau 
in Nederland, vanaf haar ontstaan rond 1850 tot haar verval en ontbinding in de 
huidige tijd. De stad Arnhem is als plaats van onderzoek gekozen. In deze case
study staan drie doelen centraal. In de eerste plaats biedt de studie een histo
risch verslag van het verloop van die katholieke beweging te Arnhem. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van een bepaalde historisch-sociologische optiek, 
namelijk het zogenaamde bewegingsperspectief. De uitwerking en toepassing 
van deze theoretische benaderingswijze van het verloop van sociale bewegingen 
vormt het tweede doel van deze studie. In het verlengde van de eerste twee 
behelst het derde doel: aantonen dat het bewegingsperspectief een geschikt 
wetenschappelijk instrumentarium biedt om ideologische, organisatorische, per
sonele en financiële aspecten van het verloop van de katholieke beweging op 
lokaal niveau in onderlinge samenhang te beschrijven en te analyseren. In dit 
eerste hoofdstuk van de inleiding wordt het bewegingsperspectief uitgewerkt tot 
een aantal onderzoeksthema's en werkhypotheses. In het tweede hoofdstuk volgt 
een schets van het karakter en de ontwikkeling van de stad Arnhem. Maar eerst 
stellen we de volgende drie vragen aan de orde. 

Waarom wordt afgeweken van een inmiddels vier decennia oude, Neder
landse traditie om de geschiedenis van de Nederlandse katholieken, gerefor
meerden en sociaal-democraten te schrijven met behulp van de concepten 
verzuiling en ontzuiling? Waarom lokaal onderzoek? Waarom is Arnhem als 
plaats van onderzoek genomen? Deze eerste paragraaf geeft een antwoord op 
deze drie vragen. 

Verzuiling en ontzuiling. Het antwoord op de vraag naar het gedeeltelijk negeren 
van de Nederlandse Verzuilingstraditie' betekent tegelijkertijd een verantwoor
ding van de keuze voor het perspectief van sociale bewegingen. De verzuil ings-
thematiek mag in Nederland dan wel zijn uitgegroeid tot een zelfstandig, 
interdisciplinair wetenschappelijk aandachtsveld— schertsend wel'columnologie' 
genoemd — kennisname van de verzuilingsliteratuur leert echter al ras dat er 
allerminst sprake is van een duidelijk afgebakende thematiek. Er is in de eerste 
plaats sprake van een uitgebreide staalkaart van definities, thema's en opvattin
gen. Onder de noemer van verzuiling en ontzuiling worden kennelijk zeer 
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uiteenlopende aspecten van de (geschiedenis van de) Nederlandse samenleving 
en de religieus, politiek of etnisch te onderscheiden volksdelen bestudeerd. Ten 
tweede blijken debatten over motieven, oorzaken, karakter en gevolgen van 
verzuiling en ontzuiling qua inhoud in veertig jaar tijd nauwelijks veranderd te 
zijn. Die discussies zijn bovendien nogal eens normatief en politiek gekleurd en 
berusten vaak op een gebrekkig empirisch fundament. In de derde plaats loopt 
het karakter van de diverse theorieën sterk uiteen. Naast historisch-sociologi-
sche macrotheorieën die samenlevingen als geheel betreffen, staan verscheidene 
zogenaamde middle-range theorieën die specifieke sociale verschijnselen op het 
oog hebben. In het eerste type worden verzuilings- en ontzuilingsprocessen in 
een breed vergelijkend kader geplaatst van modernisering, secularisering, 
staatsvorming, kapitalisme en wat dies meer zij. Verzuiling en ontzuiling worden 
hierbij opgevat als species van een meer omvattend genus.1 De middle-range 
benaderingen van bijvoorbeeld cultureel pluralisme, gesegmenteerde integratie 
van minderheden, en subculturen hebben doorgaans een beperktere reikwijdte. 
Ze laten zich daarom makkelijker vertalen tot empirisch onderzoek naar de 
dynamiek van afzonderlijke zuilen.2 

Deze onduidelijkheden met betrekking tot de verzuilingsthematiek en de 
theorieën daarover zijn voor ons aanleiding geweest om bewegingsperspectief te 
formuleren dat zich als heuristisch en theoretisch raamwerk leent voor de be
studering van allerlei sociale bewegingen, in heden en verleden en in binnen- en 
buitenland, dus ook voor de bestudering van verzuilingsprocessen.3 

Lokaal onderzoek. De katholieke beweging heeft zich in Nederland op alle 
territoriale samenlevingsniveaus gemanifesteerd. Om twee redenen hebben wij 
gekozen voor een lokaal onderzoek. Het eerste motief is van programmatische 
aard. In het voorwoord van ons boek Bewegende patronen. Een analyse van het 
landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 kondigden 
we twee vervolgstudies aan: een grootschalig-kwantitatief onderzoek naar de 
verspreiding van lokale katholieke organisaties in Nederland, en een studie naar 
de ontwikkeling van de katholieke beweging in een plaatselijke samenleving. 
Met dit boek lossen we de laatste belofte in.4 

De tweede reden die ons tot een lokaal onderzoek heeft bewogen is funda
menteler van aard. Het plaatselijke niveau is in het onderzoek naar processen 
van verzuiling en ontzuiling of naar het verloop van de katholieke beweging lot 
dusver stiefmoederlijk behandeld, zowel in theoretische als empirische zin. De 
op nationale ontwikkelingen gebaseerde wetenschappelijke beeldvorming is 
echter niet per definitie van toepassing op lokale en regionale processen, omdat 
deze een eigen dimensie en dynamiek kennen.5 Daarom kan lokaal onderzoek 
een specifieke bijdrage leveren aan kennis en inzicht omtrent maatschappelijke 
processen: bestaande 'nationale' voorstellingen van zaken kunnen op hun 
reikwijdte getoetst worden en bouwstenen voor nieuwe interpretaties kunnen 
worden aangedragen. Daar komt bij dat al sedert enige jaren bij herhaling 
oproepen klinken voor lokaal onderzoek naar verzuiling en ontzuiling.6 Een 
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veel gebruikt argument is dat zo'n onderzoek zich bij uitstek zou lenen voor een 
integrale benadering waarbij diverse aspecten in onderlinge samenhang en 
ontwikkeling bestudeerd kunnen worden. Het vormgeven en in stand houden 
van grenzen tussen diverse bevolkingsgroepen en tussen hun bewegingen — de 
"social organization of culture difference" — komt vooral in een lokale samen
leving op pregnante wijze naar voren, zo wordt vaak gesteld.7 

De verwachtingen ten aanzien van lokale studies zijn hooggespannen, vooral 
ook omdat het idee overheerst dat de empirische mogelijkheden groot zijn. Laat 
eerst de feiten maar eens spreken, zo luidt het adagium van menig historicus. 
De sociografie uit de jaren dertig en veertig heeft echter geleerd dat een serie 
fraaie lokale monografieën nog geen samenhangende visie oplevert over de 
ontwikkelingen die plaatsvonden op lokaal niveau in Nederland. Naar onze 
mening kunnen verwachtingen alleen worden ingelost wanneer in lokale studies 
een theoretisch perspectief gehanteerd wordt dat vergelijking naar tijd en plaats 
mogelijk maakt.8 

Het ontstaan en het verloop van de katholieke beweging te Arnhem wordt 
in dit boek verstaan als een samenspel van "Arnhemse" factoren met krachten 
die vanuit de wijdere samenleving en de hogere echelons binnen de beweging 
op de Arnhemse beweging hebben ingewerkt. Door deze aanpak sluit dit onder
zoek aan bij wat een traditie van antropologische community-studies genoemd 
mag worden. Het verschil tussen een klassiek-historische lokale studie en een 
antropologische community-study wordt door A. Wallace als volgt uitgedrukt: 
"The art of writing community history, and not mere 'local history', is to 
connect the community with the larger world, and to reveal in the detailed study 
of a small group of people social and cultural processes of theoretical interests 
to a discipline".9 

Amhem ah onderzoeksplaats. Op basis van drie criteria is Arnhem als onder
zoeksplaats geselecteerd. In de eerste plaats vertonen de religieuze en politieke 
verhoudingen te Arnhem in de periode vanaf 1850 in numeriek opzicht een 
tamelijk grote gelijkenis met die in de Nederlandse samenleving als geheel. In 
de tweede plaats behoorde Arnhem tot die middelgrote tot grote steden, waar 
effecten van industrialisatie en urbanisatie al relatief vroeg in de negentiende 
eeuw merkbaar waren.10 Omdat in zo'n stedelijke context religieuze bindingen 
onder zware druk stonden, is de vraag naar de wijze waarop de katholieke 
beweging op gang gebracht en in stand gehouden werd dés te interessanter. Ten 
derde bleek ons uit een verkennend onderzoek dat er voldoende bronnen
materiaal over de katholieke beweging te Arnhem beschikbaar was om de 
onderzoeksvragen adequaat te kunnen beantwoorden.11 

Ongetwijfeld vallen steden als Delft, Dordrecht, Leiden, Haarlem, Alkmaar, 
Zaandam in het westen van Nederland, Utrecht en Amersfoort in het midden, 
en Deventer en Zwolle in het oosten evengoed binnen bovengenoemde criteria. 
De keuze viel uiteindelijk op de stad Arnhem omdat zij in de jaren 1850-1880 
één van de snelst groeiende steden in Nederland was en in haar achterland de 

11 



Nederlandse staalkaart van religieuze kleuren is terug te vinden. De hoofdstad 
van de provincie Gelderland ligt gesitueerd in een religieus én staatkundig 
grensgebied, vlak aan de grens met Duitsland. In het zuid-oosten grenst het aan 
homogeen katholieke streken waaronder de voormalige Kleefse enclave Huis-
sen; iets verder naar het zuiden ligt de katholieke stad Nijmegen; in het oosten 
grenst Arnhem aan de katholieke Liemers, in het noord-oosten aan de liberaal-
vrijzinnige Graafschap en Achterhoek, en in het noorden en noord-westen aan 
enkele orthodox-gereformeerde streken. 

2. DE KERN VAN HET BEWEGINGSPERSPECTIEF 

Het idee om de processen van verzuiling en ontzuiling op te vatten als sociale 
beweging is niet nieuw. In diverse verzuilingsstudies liggen allerlei facetten van 
theorieën over sociale beweging al vervat, maar zij worden niet expliciet 
genoemd.12 Toepassingen van desbetreffende benaderingen zijn te vinden in 
onze studie naar de ontwikkeling van het landelijk netwerk van katholieke 
organisaties en bestuurders alsmede in het werk van de Belgische socioloog 
Hellemans.13 Schreuder heeft in 1981 als eerste gewezen op de bruikbaarheid 
van het bewegingsconcept voor de bestudering van processen van verzuiling en 
ontzuiling.14 Naar zijn mening zou de term verzuiling alleen moeten verwijzen 
naar de "tripartite, antagonistische en imperialistische mobilisatie" van katho
lieken, orthodoxe protestanten en socialisten binnen de Nederlandse samenle
ving, omdat een mobilisatie van bevolkingsgroepen op levensbeschouwelijke of 
ideologische grondslag op zichzelf niet zo bijzonder is en elders ook voor
komt.15 Voor het beschrijven en analyseren van de levensloop van die Neder
landse verzuilde bewegingen kan men daarom volgens hem met vrucht te rade 
gaan bij diverse algemene theorieën over sociale bewegingen.16 

Het door ons gehanteerde bewegingsperspectief bevat elementen van twee 
sterk uiteenlopende benaderingen van sociale bewegingen: de visie van relatieve 
deprivatie en de nog relatief jonge mobilisatievisie.17 Na een korte typering 
van beide benaderingswijzen — waarbij allerlei varianten en nuanceringen 
achterwege blijven — volgt een aantal kritische opmerkingen die als bouwstenen 
dienen voor ons perspectief. 

In de deprivatie-benaderingen wordt sterk de nadruk gelegd op sociaal-
psychologische aspekten van collectief gedrag.18 Sociale bewegingen worden 
beschouwd als een collectieve reactie op bepaalde maatschappelijke spanningen. 
Individuele gevoelens van onbehagen vormen daarbij de sleutel tot collectieve 
actie. De ideologische factor wordt in deze benaderingswijze opgevoerd als 
drijfveer voor het ontstaan van sociale bewegingen.19 

Kern van de mobiluatie-benaderingen is dat sociale bewegingen niet ontstaan 
op basis van ideologieën of gevoelens van onbehagen: er heerst immers altijd 
wel een of andere vorm van onbehagen en er zijn altijd wel ideologieën voor
handen, in het licht waarvan dit onbehagen geduid kan worden.20 De aandacht 
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wordt daarentegen helemaal gericht op het mobiliseren van voldoende hulpmid
delen om een beweging van de grond te kunnen tillen. Centraal daarbij staan 
de activiteiten van mobiliserende en ondernemende elites alsmede de beschik
baarheid en aanwending van hulpmiddelen variërend van mankracht, financiën 
en organisaties tot persoonlijk engagement en sociale relaties. Kenmerkend is 
verder dat sociale bewegingen als niet minder rationeel worden beschouwd dan 
politieke partijen, belangengroepen of verenigingen.21 In termen van Jenkins: 
"this approach emphasizes the continuities between movement and institutiona
lized actions, the rationality of movement actors, the strategic problems con
fronted by movements, and the role of movements as agencies for social 
change".22 

De uiteenlopende varianten van beide benaderingen buiten beeld latend, 
komt een drietal thema's voor een nadere beschouwing in aanmerking: de 
ideologie, de dynamiek en levensloop en tenslotte de hulpmiddelen van een 
sociale beweging. 

Ideologie. In de deprivatie-benadering draait de beweging om ideologieën, in het 
licht waarvan grieven gedefinieerd worden. Aanhangers van het mobilisatiemo
del daarentegen wijzen terecht op het problematisch verband tussen individuele 
gevoelens, ideologieën en collectieve acties, maar zij slaan wel erg ver door naar 
de andere kant als ze de ideologische en sociaal-psychologische component 
volledig buiten beschouwing laten. Van verschillende kanten zijn dan ook 
correcties aangebracht. Zo heeft McAdam in zijn onderzoek naar de 'zwarte 
beweging' in de Verenigde Staten van Amerika gewezen op het belang van het 
onderscheid tussen objectieve sociale condities als achterstelling, discriminatie 
of deprivatie en de subjectieve perceptie daarvan. Hij heeft met overtuiging 
aangetoond dat slechte sociale condities en spanningen zelden direct tot sociale 
actie leiden, en dat de vraag juist moet zijn of de betrokkenen de situatie als 
onrechtvaardig ervaren en of ze mogelijkheden zien voor een verandering van 
die situatie.23 Tot een soortgelijke conclusie kwamen De Loor in zijn studie 
van de Oxfordbeweging tijdens het interbellum, en Schreuder in zijn onderzoek 
naar de naoorlogse katholieke beweging te Nederland.24 Tenslotte is van 
sociaal-psychologische zijde het beeld geretoucheerd op basis van onderzoek 
naar de wijze waarop mensen overtuigd raken en gaan geloven in de doeleinden 
van een sociale beweging. Samenvattend, in een analyse van het verloop van 
een sociale beweging mogen de factoren ideologie en deprivatie niet buiten be
schouwing blijven. 

Dynamiek van een sociale beweging. Zowel in de klassieke benadering als in de 
mobilisatietheorie ligt het accent op het ontstaan van een beweging. Het 
verdere verloop en vooral het (eventuele) einde worden sterk onderbelicht. 
Smelser is een van de weinige vertegenwoordigers van de deprivatie-benadering 
die zich wel expliciet over het totale verloop van een sociale beweging heeft 
uitgesproken. In zijn fasenmodel benoemt hij elementen die weliswaar ieder op 
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zich zelf van invloed zijn op de uitkomst van een sociale beweging, maar 
geperst in het keurslijf van zijn model komt de dynamische samenhang tussen 
die elementen evenwel nauwelijks uit de verf.25 Volgens de mobilisatiebenade
ring ligt het lot van een sociale beweging in handen van een mobiliserende 
elite: zolang zij voldoende middelen weet te vergaren zal de beweging blijven 
bestaan. In principe is daarom een veelvoud van uitkomsten mogelijk: groei en 
institutionele consolidatie evengoed als achteruitgang of bewuste opheffing. 

Over condities welke een beweging in de ene of de andere richting sturen, 
worden in beide benaderingen nauwelijks concrete uitspraken gedaan. In de 
naar onze smaak te voluntaristische mobilisatiebenadering worden persoonlijke 
eigenschappen van de voormannen overbelicht en dreigen de niet door indivi
duen of sociale groepen, ook niet door de machtigste onder hen, beheerste 
lange termijn processen uit het oog te raken. In een analyse van het verloop van 
een sociale beweging zal daarom gezocht moeten worden naar een samenhang 
van de door elites op één bepaald moment gekozen beslissingen en strategieën 
met de autonome processen van maatschappelijke veranderingen op de lange 
termijn. Als factoren die conditionerend werken op de speelruimte en keuzemo
gelijkheden van die elites noemen we onder meer: de maatschappelijke context 
van politieke verhoudingen en mogelijkheden, de eigen logica van organisatori
sche ontwikkelingen binnen een beweging, de respons van de massa, de druk 
van de omgeving op de beweging en tenslotte de in samenhang met dat alles 
veranderende ideologische motieven. 

Hulpmiddelen. Zonder enige twijfel is een deel van de populariteit van de 
mobilisatiebenadering te danken aan het feit dat er veel concrete suggesties en 
aanknopingspunten voor onderzoek geboden worden. Van Noort wijst op het 
voordeel dat het begrip 'hulpbronnen' richting geeft aan materiaalverzame
ling.26 De Loor spreekt van een in vergelijking met de klassieke benadering 
"beter aanknopingspunt voor empirische analyse".27 Het moge inderdaad zo 
zijn dat omvang en herkomst van hulpmiddelen van een sociale beweging — we 
denken hierbij onder meer aan organisaties, leiding en financiën — zich gemak
kelijker laten vaststellen dan de inhoud van ideologieën en motieven, dit mag 
geen reden zijn het ideologische aspect buiten beschouwing te laten. Bovendien 
dient de aard en de dynamiek van het mobilisatieproces alsmede het karakter 
en de organisatie van hulpmiddelen nader gespecificeerd te worden. Zo is het 
onder meer van belang om een onderscheid te maken tussen middelen die de 
aanhangers van de beweging zelf bijeenbrengen en de steun die de beweging 
van buitenaf ontvangt. Het verschil tussen individuele en collectieve hulpmidde
len is eveneens relevant. 

Bovenstaande overwegingen vormen de kern van ons bewegingsperspectief: 
ideologieën, ondernemende en mobiliserende elites, en organisatorische proces
sen vormen ieder afzonderlijk zeker noodzakelijke maar toch niet voldoende 
voorwaarden om een sociale beweging te doen ontstaan, laat staan haar verder 
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te ontwikkelen. De levenscyclus van elke sociale beweging wordt veeleer 
bepaald door een onderlinge samenhang van ideologie, mobiliseren en organi
seren. In de volgende drie paragrafen wordt dit bewegingspectief verder 
ingekleurd en toegesneden op de katholieke beweging te Arhem. 

3. IDEOLOGIE 

In het Nederlandse verzuilingsdebat is er sprake van een vijftal theses met 
betrekking tot het grondmotief van de verzuiling. Zoals in het volgende beknop
te overzicht blijkt, verwijzen die theses naar hetzij veronderstelde collectieve 
belangen, ideologische doctrines of motivaties van handelen van elites, hetzij 
naar een combinatie van deze drie aspecten. 
— In de emancipatiethese is verzuiling het resultaat van een streven naar emanci
patie van voorheen achtergestelde groepen. Door middel van organisaties en met 
behoud van de culturele respectievelijk ideologisch-godsdienstige identiteit wordt 
naar maatschappelijke erkenning en gelijkberechtiging gestreefd. Ontzuiling is 
in deze visie het logische gevolg van een geslaagde of voltooide emancipatie.28 

— Volgens de defensie- of beschermingsthese is het grondmotief van de verzuiling 
van geestelijke, religieuze of pastorale aard: de katholieke zuil wordt gezien als 
een verlengstuk van de zielzorg en als vorm van clerikale bevoogding, met als 
doel de kwade invloeden van de verleidelijke wereld te weren.29 

— Voorstanders van de these van burgerlijke domesticatie stellen dat het grond-
moment van de verzuiling niet zozeer religieus maar sociaal gericht is. Verzui
ling wordt beschouwd als een gericht middel tot sociale controle, als een vorm 
van burgerlijke hegemonie gericht op verdoezeling van klassetegenstellingen, en 
als een uit angst geboren rivaliteit met het socialisme. Kortom, verzuiling wordt 
voorgesteld als een veelzijdige vorm van maatschappelijke beheersing en sociale 
disciplinering, waarbij moderne middelen worden ingezet om burgerlijke 
waarden en traditionele verhoudingen en structuren te conserveren.30 

— De offensiethese benadrukt het expansiestreven van de katholieken en gere
formeerden in Nederland. Zij willen hun maatschappijmodel verbreid zien en 
presenteren hun op het solidarisme geënte visie als de derde weg tussen 
socialisme en liberalisme. Zij willen de wereld veroveren en bekeren.31 

— In de participatiethese is verzuiling het gevolg van verruimde mogelijkheden 
tot deelname van de massa aan allerlei maatschappelijke aktiviteiten. Bij de 
belangrijkste exponent van deze these geldt politieke mobilisering als het motief 
voor verzuiling: niet de kerk maar de partij is motor van de verzuiling.32 

In deze studie blijft een uitvoerig debat over deze theses achterwege. De uit
gangspunten voor ons onderzoek naar de ideologische patronen van de katholie
ke beweging te Arnhem worden in de volgende vijf opmerkingen uiteengezet. 
— Ideologieën vervullen functies van oriëntatie, legitimatie en motivering. Elke 
ideologie impliceert een versie van het verleden waaruit blijkt dat de doel-
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Stelling van de sociale beweging met de beste tradities overeenkomt. Ze geeft 
een interpretatie van actuele maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen 
en geeft tevens een visie op een betere toekomst. Het beeld van het verleden 
en voor de toekomst liggen in eikaars verlengde. De "heroes and villains" 
worden in dit kader al bij voorbaat gespecificeerd. 
— Ideologieën, motieven noch collectieve belangen zweven in het luchtledige: 
"but have to be created anew in each generation, often with great pains and 
suffering, through institutions which serve concrete interests and privileges".33 

Het is echter niet zo dat ze door de diverse geledingen binnen de beweging op 
dezelfde wijze geïnterpreteerd worden. Verschil tussen leiding en leden alsmede 
tussen leiding en/of leden onderling is er altijd wel. De hieruit voortvloeiende 
strijd is juist een van de dynamische factoren van een beweging. 
— Er is geen sprake van een uitgewerkte ideologie die voorafgaat aan mobilise
ren en organiseren, maar van een permanente wisselwerking tussen en onder
linge beïnvloeding van deze factoren.34 Ideologische doctrines worden dus 
voortdurend herzien en aangepast, en zijn — om in termen van De Swaan te 
spreken — vaak "rijk en complex genoeg om volstrekt tegenstrijdige gedrags
lijnen en handelingen te rechtvaardigen".35 

— Ideologieën vinden hun neerslag in sociale feiten alsmede in culturele en reli
gieuze symbolen. Ze manifesteren zich in het gelovige leven van alledag en 
komen tot uitdrukking in rituele praktijken, gestileerde happenings als proces
sies, kerkelijke gemeenschapsgevoelens en sociaal-religieuze gedragsvoorschrif
ten en -patronen. Ze dragen bij tot het collectieve zelfverstaan van bepaalde 
groeperingen en daarmee aan de grensafbakening tussen mede- en tegenstan
ders, tussen goed en kwaad, tussen wij en zij. 
— Belangen, motieven en ideeën zijn sociale constructies. Ze mogen niet als 
vanzelfsprekendheden worden verondersteld, ze zijn nooit onproblematisch en 
ze worden gecreëerd en getransformeerd in een permanent mobilisatieproces. 
In abstract-ideologisch jargon geformuleerd vinden ze nauwelijks gehoor, wel 
wanneer ze gesteld zijn in het culturele idioom van de beoogde groepen. 

Welke implicaties hebben deze uitgangspunten voor ons onderzoek? In de 
eerste plaats geloven wij niet dat er sprake is geweest van één allesoverheer
send, permanent aanwezig en onveranderlijk leidend beginsel of collectief 
belang. Er waren voortdurend meerdere motieven en ideeën in het geding. Ze 
vulden elkaar aan en ze wisselden elkaar af, overigens zonder dat er sprake was 
van abrupte overgangen of discontinuïteiten. Wij achten het daarom niet zinvol 
om emancipatie als motief of ideologie al bij voorbaat te stellen tegenover be
scherming, controle, disciplinering, participatie, expansie of maatschappijher
vorming. Ons uitgangspunt is dat het de katholieken in Arnhem niet alleen te 
doen was om "gelijke kansen en mogelijkheden"36, om een "streven ... naar 
erkenning van haar geloofwaardigheid"37, maar evenzeer om een "verandering 
van de institutionele structuur of machtsbalans ten gunste van de groep"38, om 
"de integriteit van het geloof en de autonomie van hun kerk tegen bedreigingen 
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vanuit de omgeving te beschermen"39 ten behoeve van het behoud van de 
eigen identiteit, om de hervorming van de samenleving in katholieke zin, of om 
de disciplinering, afscherming en politieke mobilisatie van de eigen groep. Ten 
aanzien van de ideologie poneren wij als centrale vraag: waarom kregen 
sommige ideeën en motieven in een bepaalde fase van de beweging meer 
aandacht terwijl andere stilaan werden opgegeven, of mogelijk nog slechts door 
dissidente minderheden werden verdedigd.40 

In de tweede plaats gaat onze aandacht uit naar de sociaal-culturele inbed
ding van de ideologie, dus naar het vraagstuk van de identiteit van de Arn
hemse katholieken alsmede dat van de grensafbakening met buitenstaanders. 
De twee kernvragen in dit verband luiden als volgt. Wanneer, door wie en in 
welke termen werd een eventuele bijzondere positie van de katholieken gedefi
nieerd? Is die katholieke identiteit vertaald in het cultiveren, conserveren en 
mogelijk zelfs isoleren van een eigen katholiek leefmilieu, en met welk resul
taat? We denken hierbij zowel aan gedragsvoorschriften en verbodsbepalingen 
met betrekking tot de contacten met niet-katholieken (bijvoorbeeld de keuze 
van huwelijkspartners) als ook aan de opbouw van een exclusief katholiek 
stelsel van organisaties en voorzieningen. 

Tenslotte een practisch punt. Om inzicht te krijgen in de subjectieve beteke
nis en functie van ideologische principes, motieven en collectieve belangen zal 
zeer voorzichtig omgesprongen moeten worden met het Verbaal vendelzwaaien' 
van leiders en woordvoerders in brochures, toespraken en gedenkboeken. Het 
gaat hier om propaganda als onderdeel van een strategie, waarin belangen en 
ideeën als objectieve grootheden worden voorgesteld. Het is echter onjuist om 
er achteraf motivaties van collectief gedrag aan te ontlenen. Zelfs mogen we 
niet uitsluiten dat die belangen en ideeën allang door tijd en omstandigheden 
zijn achterhaald en tot anachronismes zijn uitgegroeid. Onderzoek naar de 
opzet, organisatie en resultaten van concrete mobilisatieprocessen zal deze 
discrepantie aan het licht kunnen brengen. 

4. MOBILISEREN EN ORGANISEREN 

Door het gericht mobiliseren trachten Initiatoren van een sociale beweging 
zowel in eigen kring als daarbuiten medestanders te vinden, die de beweging 
daadwerkelijk willen steunen en daarvoor middelen beschikbaar willen stel
len.''1 Alvorens deze globale omschrijving te vertalen in onderzoeksthema's 
voor empirisch onderzoek, is het wenselijk een beter inzicht te krijgen in het 
karakter van mobiliseren. 

Mobilüeren 
De Amerikaanse socioloog Etzioni is een van de weinige auteurs die een uitvoe
rige karakterisering geeft van mobilisatieprocessen.42 Een vijftal door hem 
genoemde kenmerken hebben voor ons onderzoek een attenderende functie. 
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— Mobilisatieprocessen hebben een hiërarchisch en elitair karakter. Elk mobi
lisatieproces wordt door een elite geïnitieerd en geleid, het is een "downward 
process" waarbij een elite met ideeën en machtsmiddelen poogt anderen te 
winnen voor de zaak.43 

— Door mobilisatieprocessen worden de machtsverhoudingen binnen een 
collectiviteit aangetast.44 Elke mobilisatie roept weerstanden op, en er is altijd 
onenigheid over doel en middelen. In iedere consensus weerspiegelen zich de 
interne machtsverhoudingen: het beleid waarover men het eens wordt, komt 
gewoonlijk overeen met de wensen van de machtigste groepen. 
— Door mobilisatie van een groep worden andere groepen gealarmeerd. Zij 
gaan op hun beurt tot tegenmobilisatie over. Dit resulteert in een machts
spel, waarbij allerhande coalities tot stand kunnen komen die de bestaande 
machtsverhoudingen grondig kunnen wijzigen. In de concurrentiestrijd tussen 
twee of meer groepen zijn er meestal relatieve buitenstaanders of externe 
machten in het spel betrokken, die door hun groter arsenaal aan middelen niet 
zelden meer invloed op de resultaten hebben dan de betrokkenen zelf. Het 
behoeft geen betoog dat Etziom hierbij de staat op het oog heeft. Naar zijn 
overtuiging zal elke mobiliserende groep trachten steun van de staat te verkrij
gen, zijn structuur te beïnvloeden en haar aandeel in die staatsmacht te vergro
ten. 

— Het probleem van de continuïteit van een beweging is voor Etzioni gelijk aan 
het probleem om het mobilisatieniveau gedurende een langere tijd op peil te 
houden. Hij gaat uit van een normaliter zeer laag niveau van mobilisatie: zelfs 
in crisissituaties wordt slechts een fractie van de potentiële middelen ingezet ten 
behoeve van collectieve actie. Precies daarom, aldus Etziom, bedienen elites 
zich meestal van organisaties. Deze zijn een belangrijk hulpmiddel in het 
mobilisatieproces zelf, en bij uitstek het instrument om een hoog niveau van 
mobilisatie te bewerkstelligen en te consolideren. Bovendien is er sprake van 
een ongelijkmatig mobilisatieniveau: bepaalde categorieën personen of groepen 
worden eerder bereikt dan andere en stellen meer middelen ter beschikking. De 
een volstaat met een abonnement op een krant en een stem op een candidaat-
politicus of politieke partij, een ander stelt in ruime mate financiële middelen 
ter beschikking of wordt bestuurder. 

— Elk mobilisatieproces doorloopt een aantal fasen. Etzioni onderscheidt een 
drietal fasen: die van aanloop, start en proliferatie. In de aanloopfase worden 
ideeën geformuleerd en ook komen er sociale formaties tot stand die in een 
later stadium een rol van betekenis kunnen gaan spelen. Dit zijn wel noodzake
lijke maar nog geen voldoende voorwaarden voor het ontstaan van een bewe
ging.45 Een mobilisatieproces komt pas goed van de grond nadat een impuls 
van buitenaf een interne elite heeft geactiveerd. Als zij op eigen kracht dit 
proces in stand kan houden, dan is de beweging in een startfase beland. Om te 
vermijden dat op den duur de stuwkracht van een beweging vermindert, dient 
het mobilisatieproces met nieuwe acties gecontinueerd te worden. Er moet 
volgens Etziom een langzame kettingreactie tot stand gebracht worden, die 
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uiteindelijk een brede basis van meerdere elites, medestanders en activiteiten 
moet opleveren. Als dat is gelukt, dan is de sociale beweging in een fase van 
proliferatie beland. Een beweging in dit stadium wordt gekenmerkt door snelle 
groei en expansie. Ze bestaat niet uit enerzijds een elite en een grauwe massa 
volgelingen anderzijds, maar "rather several elites, semi-elites and various sub-
collectivities activated to varying degrees, some of whom are more mobilized 
than others but not as mobilized as the elites, as well as various groups of more 
passive sympathizers, onlookers and occasional contributors".46 

Zonder twijfel dragen bovenstaande noties bij tot een beter begrip van mobi
lisatieprocessen. Maar de voluntaristische visie van Etzioni kent ook een aantal 
tekortkomingen. Zoals reeds gesteld, is een sociale beweging meer dan een 
optelsom van kortstondige acties, en kan ze niet worden herleid tot — alleen 
maar — een bewuste strategie van leiders. Er is daarentegen sprake van een 
continu proces waarin meerdere hulpmiddelen in een onderlinge wisselwerking 
een rol spelen. Teneinde de volledige levensloop van een sociale beweging in 
het vizier te krijgen en om inzicht te krijgen in condities die de ontwikkeling 
van een beweging of van incidentele mobilisatiepogingen bevorderen en 
versnellen dan wel vertragen of verhinderen, zal de aandacht gericht moeten 
worden op die hulpmiddelen. De keuze van hulpmiddelen is — evenals die van 
strategieën — te allen tijden gebonden aan maatschappelijke omstandigheden en 
mogelijkheden. Daarbij valt te denken aan de mogelijkheden tot politieke 
participatie, het economisch welstandsniveau, de voorzieningen op het terrein 
van transport en communicatie, en het niveau van educatie. In bewoordingen 
van de socioloog-historicus Tilly: "Particular times, places, and populations have 
their own repertoires of collective actions".47 

In ons onderzoek gaat het om drie categorieën hulpmiddelen: organisaties 
en organisatorische structuren, leiders en leden, en financiën. De onderzoeks
thema's met betrekking tot organisaties en organisatorische structuren worden 
in deze paragraaf geïntroduceerd; de uitwerking daarvan volgt in deel 3 van 
deze studie. Paragraaf 5 bevat een verkenning van de onderzoeksproblematiek 
rond leiders en leden; de uitwerking hiervan volgt in deel 4. De financiële 
hulpmiddelen worden niet afzonderlijk bekeken. Ze komen wel aan de orde in 
paragraaf 6 waarin een aantal werkhypotheses wordt geformuleerd met betrek
king tot het samenspel van de ideologische, organisatorische, bestuurlijk-
personele en financiële patronen van de katholieke beweging te Arnhem. 

Organisaties en organisatorische structuren 
Zonder organisaties en organisatorische structuren kan een beweging het niet 
stellen. Deze stelling wordt hierna verder uitgewerkt. Daarbij maken we een 
onderscheid tussen informele en formele organisatorische structuren. 

Met informele organisatorische structuren doelen we op allerlei netwerken van 
sociale relaties die binnen een bepaalde groep reeds bestaan in de periode die 
vooraf gaat aan de doelgerichte collectieve acties van die groep. Nog voordat er 
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sprake was van een katholieke beweging huwden de Arnhemse katholieken 
onderling, deden zij mee aan dezelfde godsdienst-oefeningen, verzorgden zij hun 
armen en zieken, en gaven er blijk van hetzelfde geloof te delen. Kortom, er 
was sprake van diverse interpersoonlijke netwerken, van ontmoetingsplaatsen en 
van een bepaalde mate van saamhorigheid en collectieve identiteit. 

Als werkhypothese stellen we dat een sociale beweging in een dergelijke 
omgeving gemakkelijker op gang komt omdat leden en leiders relatief snel en 
makkelijk gemobiliseerd kunnen worden.48 Men doet mee omdat het sociaal 
gewaardeerd en verwacht wordt, omdat vader, oom, tante, neef, patroon, collega 
en vriend ook meedoen. Juist in zo'n omgeving is er geen sprake van dat 
mensen zich alleen aansluiten op basis van berekening en eigenbelang. Hoewel 
deze belangen eveneens een rol spelen, worden motivaties voor deelname niet 
in individuele, rationeel-zakelijke termen gesteld maar in collectieve, sociaal-
morele bewoordingen. De hypothese kan ook worden omgekeerd: bij het 
ontbreken van gevoelens van saamhorigheid en exclusieve, interpersoonlijke 
netwerken zullen rationele overwegingen ten grondslag liggen aan participatie. 
Men doet mee omdat het zakelijk voordelig is.49 Het verschil komt ook in het 
Verkooppraatje' van de mobiliserende elites tot uitdrukking. In het eerste geval 
worden mensen tot deelname overgehaald door "programs that offer the 
collective incentives of group solidarity and commitment to moral purpose", in 
het tweede geval door materiële premies.50 Interessant is vervolgens de vraag 
wat er met een sociale beweging zal gebeuren bij afwezigheid van informele 
organisatorische structuren en bij gebrek aan aantrekkelijke materiële impulsen 
tot deelname aan een beweging? Is haar ondergang onvermijdelijk of houden de 
formele organisatorische structuren haar overeind? 

Formele organisatorische structuren. Om op gang te komen en zich te verbreden 
hebben sociale bewegingen een zekere coördinatie, leiding en formalisering 
nodig. Daartoe worden formele organisaties opgericht. Via die organisaties 
worden leiders en leden gerecruteerd, ideeën verspreid, acties ondersteund, 
contacten gelegd met buitenstaanders, en mobilisatiecampagnes georganiseerd. 
Bovendien krijgen netwerken gestalte, niet alleen tussen organisaties maar ook 
tussen leden en leiders. Deze organisatorische en bestuurlijke netwerken 
reduceren voor de beweging het aantal onzekere omgevingsfactoren, ze zorgen 
voor de instandhouding van een relatief hoog en stabiel niveau van mobilisatie, 
ze verhogen de samenhang binnen de beweging, ze dragen bij tot de legitime
ring en effectuering van actie- en programmapunten, en ze ontwikkelen boven
dien een "esprit de corps" bij de deelnemers.51 

Dit is al reden genoeg om de in Arnhem opgerichte katholieke organisaties 
en de daarmee samenhangende organisatorische en bestuurlijke netwerken in 
kaart te brengen en te beschrijven, zoals in deze studie ook gebeurt. Maar met 
die organisaties is iets aan de hand wat bijzondere aandacht verdient. Zij 
ontwikkelen zich volgens een eigen logica, waar individuele bestuurders nauwe
lijks of geen greep op hebben. In het zogenaamde Weber-Micheh model wordt 
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deze logica als volgt samengevat.52 Organisaties laten eerst hun te radicaal 
gebleken doeleinden vallen en vervangen deze door meer realistische. Vervol
gens verschuift de aandacht van de oorspronkelijke externe doelstellingen meer 
en meer naar het welzijn van de organisatie zelf. Een en ander komt neer op 
institutionalisering van activiteiten, formalisering en reglementering in bureau
cratische spelregels en procedures, uitbouw van de organisatie via professionali
sering van activiteiten, differentiatie en schaalvergroting van structuren, en 
tenslotte een centralisatie van besluitvorming.53 Dit model van Weber en 
Michels wordt voor sociale bewegingen algemeen van toepassing geacht. Elke 
beweging zou de stadia van doelverandering, doelverlegging en oligarchisering 
doorlopen. De verzelfstandiging van organisatorische structuren en de ideologi
sche verstarring worden in dit scenario als onvermijdelijke ontwikkelingen 
voorgesteld die het einde van elke beweging markeren. 

De betekenis van organisaties wordt in onze studie tegen deze achtergrond 
onderzocht. Hebben de organisaties eerst het succes van de beweging gedragen 
en zich vervolgens gemanifesteerd als Trojaanse paarden door de beweging van 
binnenuit op een dood spoor te zetten? Of is door de vindingrijkheid van een 
elite de beweging voor een dergelijk lot behoed? 

5. ELITES EN GENERATIES 

De deterministische visie van Weber en Michels verdraagt zich maar moeilijk 
met de mobilisatiebenadering van Etzioni c.s., volgens welke een beweging alle 
kanten uitkan, zolang mobiliserende en ondernemende elites dat willen en de 
middelen dat toelaten. Weber heeft uitgesproken opvattingen over de betekenis 
van elites. Hij vestigt de aandacht op het belang van charismatische leiders voor 
het op gang komen van een beweging. Zodra die leiders wegvallen, zal er zich 
echter een oligarchie van bestuurders en bureaucraten ontwikkelen, die welis
waar weinig tot de verbeelding spreekt maar de touwtjes wel stevig in handen 
heeft. Deze controverse over de betekenis van elites voor een sociale beweging 
geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen. Welke effecten 
hebben organisatorische processen van schaalvergroting, bureaucratisering en 
specialisering gehad op de samenstelling en het functioneren van de elite van 
bestuurders van Arnhemse katholieke organisaties? Hoe zijn de machtsverhou
dingen binnen die elite verschoven en welke machtsbronnen waren daarbij in 
het geding? 

Zowel het voluntarisme van Etzioni als het determinisme van Weber-
michels behoeven een correctie. Mogelijkheden daartoe biedt het zogenaamde 
generatiemodel. Dit model is een bijzondere toepassing van de organicistische 
benadering volgens welke de dynamiek van sociale processen gebonden zou zijn 
aan een 'natuurlijk' ritme van ontkieming, groei, bloei en verval, eventueel weer 
uitmondend in een nieuw begin. Volgens het generatiemodel zijn in de geschie
denis van families, geslachten, bewegingen of bedrijven diverse etappes te 
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onderscheiden, die samenvallen met de verschillende generaties. Die stadia 
kunnen dan worden beschreven met behulp van de kenmerken van de leidende 
figuren in zo'n generatie.54 In Thomas Mann's roman over de familie Budden
brook wordt dit concept fraai uitgewerkt. Hij voert achtereenvolgens bouwers, 
heersers, genieters en verliezers ten tonele. In de vernieuwende studie van 
McDonogh naar de opkomst, consolidatie en ondergang van een industriële 
elite van "Good families" in Barcelona wordt een vergelijkbare sequentie van 
vier generaties van families gehanteerd.55 Een soortgelijke benadering treft 
men aan in Van Heeks onderzoek naar textielondernemers in Enschede, in de 
studie van Kuiper naar gereformeerde voormannen, in Bevaarts analyse van het 
verloop van de verzuiling in een gereformeerd dorp in Zuid Holland, en in de 
dissertatie van Duyvendak over de opeenvolging van elites in oostelijk Noord-
Brabant.56 

Of het generatieconcept nu wordt toegepast op families, bedrijven of sociale 
bewegingen, impliciet wordt steeds aangenomen dat een nieuwe, jongere genera
tie altijd iets nieuws wil en nooit voor een volledige herhaling zorgt.57 Tweede 
aanname is dat de bloei van een familiedynastie, bedrijf of beweging aan een 
termijn van een aantal, meestal drie of vier generaties gebonden is. Het begrip 
generaties wordt in het gelijknamige model niet zozeer in sociaal-culturele maar 
in genealogische zin gebruikt. Als sociaal-cultureel fenomeen is een generatie 
"een groep mensen die in de voor hun ontwikkeling belangrijke jaren in een 
zelfde maatschappelijk en cultureel klimaat zijn opgegroeid".58 Toegepast in 
onderzoek ligt het accent dan op de culturele en historische factoren die een 
generatie formeren en haar doen onderscheiden van jongere en oudere genera
ties.59 Als genealogisch concept verwijst het begrip generaties naar een verwant
schapssysteem van ouders en kinderen. Dit concept kan in onderzoek naar de 
ontwikkeling van maatschappelijke verschijnselen slechts naar analogie gebruikt 
worden, en als een analytische constructie uitsluitend operationeel worden 
gemaakt in het kader van de ontwikkeling van families. Er is dan ook geen 
sprake van een doorwrochte theorie. Juist omdat families kunnen worden be
schouwd als snijpunt van brede maatschappelijke processen, biedt het perspectief 
van opeenvolgende generaties van één familie een interessante mogelijkheid voor 
historisch-sociologisch onderzoek naar de samenhang van ontwikkelingen in 
uiteenlopende domeinen als economie, politiek, religie en cultuur.60 

Toegepast op sociale bewegingen leidt het generatiemodel tot de gedachte 
dat de fasering van de beweging correspondeert met de opeenvolging van diver
se generaties binnen de elite. Nader geconcretiseerd: de eerste generatie bezit 
het heilige vuur en start de beweging, de tweede neemt de fakkel over en breidt 
de beweging uit, de derde consolideert en zet het ideologische vuur op een 
lager pitje, en de vierde generatie tenslotte pleegt roofbouw, levert geen nieuwe 
brandstof en breekt de beweging af. Hoewel deze organicistische redenering tot 
de nodige voorzichtigheid noopt, biedt ze interessante mogelijkheden tot onder
zoek van de levensloop van een sociale beweging. De continuïteit en dynamiek 
van het lange termijnverloop van een sociale beweging kan immers behalve met 
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organisatorische structuren even goed verbonden worden met de opeenvolging 
van verschillende generaties van elites. Wij vragen ons daarom af in hoeverre 
er, op lange termijn bekeken, binnen de katholieke beweging te Arnhem een 
proces van op- en neergang is waar te nemen, omdat er voortdurend nieuwe 
generaties en groepen op het toneel verschenen die de zaak nieuw leven 
inbliezen en er een andere wending aan gaven?61 

De kwestie van de opeenvolging van generaties krijgt dés te meer betekenis 
wanneer blijkt dat er sprake is geweest van verwantschapsbetrekkingen zowel 
binnen als tussen de generaties van elites. Daarom hebben wij in het Arnhemse 
onderzoek de omvang en betekenis van familisme aan de orde gesteld. In 
abstracto heeft familisme betrekking op de vervlechting van personen via 
familierelaties. In concrete zin verwijst het naar een sociaal-structureel en 
mentaal-cultureel verschijnsel waarin individuele belangen ondergeschikt zijn 
aan die der familie. Aspecten hiervan zijn huwelijkse betrekkingen tussen 
families, het recruteren en mobiliseren van mensen en middelen langs lijnen 
van verwantschap, de opvolging van vader door zoon in (openbare) functies, en 
tenslotte de intergenerationele overerving of overdracht van leefstijl en denk
patronen die leden van opeenvolgende generaties van één familie tot nagenoeg 
dezelfde ideeën, ambities en handelingen inspireren.62 

In dit kader van generaties en familisme worden door ons de volgende 
onderzoeksvragen aan de orde gesteld. 
— Hoe omvangrijk en van welke aard waren de familierelaties binnen de 
katholieke elite, zowel binnen als tussen generaties? 
— Welke rol speelde verwantschapsrelaties bij het recruteren van nieuwe 
bestuurders of van financiële steun? 
— Welke families waren gedurende meer generaties vertegenwoordigd? 
— Bleef het familisme binnen de Arnhemse katholieke beweging eveneens 
beperkt tot hogere milieus en raakte het na 1920 snel op de achtergrond, zoals 
op grond van studies naar bijvoorbeeld directies van Nederlandse bedrijven, 
leden van de Tweede Kamer en gereformeerde elites mag worden verwacht?63 

6. ONDERZOEKSTHEMA'S EN WERKWIJZE 

Het eerste gedeelte van deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste 
aandachtspunten en onderzoeksvragen met betrekking tot de ideologische, orga
nisatorische en bestuurlijk-personele patronen afzonderlijk. Informatie over de 
indeling van het boek is hieraan toegevoegd. In het tweede gedeelte wordt de 
veranderende samenhang tussen deze patronen uitgewerkt. In dat kader worden 
drie spanningsvelden verkend die van invloed zijn geweest op het mobiliseren 
van de uiteenlopende hulpmiddelen. De betekenis van hulpmiddelen als financiën 
en externe contacten krijgen daarbij het volle pond. We sluiten dit hoofdstuk af 
met een beschouwing over de gevolgde werkwijze en wel met name over de be
tekenis van het netwerkconcept. 
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Ideologie. Waarom krijgen sommige ideeën en motieven in een bepaalde fase 
van de beweging meer aandacht terwijl andere stilaan worden opgegeven? Zo 
luidt onze kernvraag inzake de ideologie. De veronderstelling hierbij is dat de 
gelijktijdige aanwezigheid van uiteenlopende motieven alsmede de permanente 
onenigheid over die motieven een wezenlijk onderdeel vormen van de dynamiek 
van een sociale beweging. Concreet genomen hebben wij het onderzoek naar de 
ideologie vooral toegespitst op de kwestie van de bijzondere positie en identiteit 
van de Arnhemse katholieken. 

In deel 2 worden de ideologische patronen onder de loupe genomen. In 
hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre de Arnhemse katholieken in objectieve 
zin een minderheidspositie innamen? Vervolgens komt de vraag aan bod wan
neer, door wie en in welke termen die eventuele minderheidspositie van de ka
tholieken gedefinieerd werd? Anders geformuleerd: door wie en wanneer is de 
kwestie van achterstand en achterstelling op de agenda van de Arnhemse katho
lieken geplaatst, en in hoeverre heeft dit achterstandsmotief tot actie geleid? Is 
die bijzondere positie van katholieken door geestelijken in moreel-religieuze 
termen of door politici in sociaal-politieke termen gedefinieerd? Omdat de iden
titeit en de bijzondere positie vooral in moreel-religieuze termen is gesteld, wordt 
in de hoofdstukken 4-6 de veranderende betekenis van godsdienst en kerk uitge
diept. Daarbij maken we gebruik van de godsdienstsociologische tweedeling van 
volkskerk en vrijwilligerskerk. In hoofdstuk 4 worden de volkskerkelijke preten
ties aan de orde gesteld. Hoofdstukken 5 en 6 brengen de resultaten van volks
kerkelijke strategieën in beeld met behulp van gegevens over de omvang en ont
wikkeling van sociaal-religieus grensverkeer tussen katholieken en niet-katholie-
ken (gemengde huwelijken, bekeringen) alsmede over de veranderende organisa
tie en inhoud van volksmissies als sociaal-religieuze mobilisatiecampagnes. 

Organisaties en organisatorische structuren. Omwille van de overzichtelijkheid 
beperken we ons hier tot de formele organisaties en structuren. De onderzoeks
thema's inzake de informele organisatorische structuren worden hierna onder 
de noemer 'elites, families en generaties' behandeld. Vertrekpunt van ons 
onderzoek is de vraag in hoeverre en in welk opzicht formele organisaties als 
hulpmiddelen voor de beweging onmisbaar zijn geweest. Is het inderdaad zo dat 
ze haar continuïteit bevorderen en een relatief hoog, permanent mobilisatie-
niveau bewerkstelligen? Het Weber-Michels model van sociale beweging geeft 
aanleiding tot een nadere specificatie van de rol van organisaties. Dienen 
organisaties enerzijds te worden beschouwd als voorwaarde voor continuïteit en 
succes van een sociale beweging, en anderzijds als een onvermijdelijke bron van 
verstarring die de beweging op een dood spoor zetten? 

Hiermee is de kern van de problematiek rond organisaties gesteld zoals die 
in deel 3 nader wordt uitgewerkt. Hoofdstuk 7 biedt een nadere uiteenzetting 
van deze problematiek. Tevens verstrekt het een aantal basisgegevens over de 
ontwikkeling van het aantal organisaties alsmede over hun functies, structuur, 
doelstelling, financiële basis en onderlinge netwerken. In de vijf daarop vol-
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gende hoofdstukken wordt de ontwikkeling van die aspecten voor afzonderlijke 
sectoren bekeken. Achtereenvolgens zijn dat chantas en gezondheidszorg, 
onderwijs, cultuur, jeugd en tenslotte de sociale sector. De sector politiek speelt 
er steeds door heen. 

Elites, generaties en families. Is er sprake geweest van mobiliserende en onderne
mende elites die de ontwikkeling van de katholieke beweging naar hun hand 
hebben gezet? In welke opzichten en in welke mate is het optreden van die 
elites gebonden geweest aan factoren en ontwikkelingen die buiten hun directe 
invloedssfeer lagen? De veronderstelling is dat de strategische en ideologische 
keuzes die elites hebben gemaakt voor een belangrijk deel geconditioneerd zijn 
door niet-persoonsgebonden, structurele factoren. Elites hebben daarom hooguit 
enige grip op de ontwikkeling van de beweging op korte termijn, maar ze staan 
in feite buiten spel als het gaat om de levensloop van de beweging op langere 
termijn. 

De uitgesproken opvattingen van Etzioni over elites worden verderop in dit 
boek uitgewerkt. Hier zij vermeld dat de onderlinge strijd over doel, middelen 
en strategie een van de aandachtspunten is. Een tweede aandachtspunt betreft 
de fasering van de beweging. Met behulp van een onderzoek naar de ontwik
keling van de relatienetwerken van de Arnhemse katholieke elites wordt 
getracht de opeenvolgende ontwikkelingsstadia van de beweging te traceren. Wij 
vermoeden dat de overgang van de aanloopfase naar de startfase samenviel met 
de totstandkoming van een bestuurlijk netwerk met een beduidend ruimere en 
gevarieerdere samenstelling dan de sociale netwerken die in potentie reeds aan
wezig waren. Omgekeerd zal de overgang van een fase van consolidatie naar 
een van afbraak geïndiceerd kunnen worden door een volledige divergentie van 
de bestuurlijke netwerken enerzijds en de sociale netwerken en informele 
organisatorische structuren anderzijds. Om deze stellingen te onderzoeken 
wordt onder meer bekeken in hoeverre familierelaties en 'old-boy networks' een 
rol speelden bij het recruteren van bestuurders en het mobiliseren van materiële 
en immateriële steun. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over het generatiemodel. Naar analogie 
van dit model wordt onderzocht in hoeverre de dynamiek en de levensloop van 
de katholieke beweging gebonden zou zijn aan een 'natuurlijk' ritme van ontkie
ming, groei, bloei en verval, eventueel weer uitmondend in een nieuw begin? De 
opeenvolgende generaties binnen de katholieke elite alsmede de familierelaties 
binnen en tussen die generaties vormen de empirische invalshoek voor dit 
onderzoek. 

De Arnhemse katholieke elites passeren de revue in deel 4. Hoofdstuk 13 
begint met een specificatie van de relevante onderzoeksvragen. Daama wordt 
voor verschillende periodes een beknopte collectieve biografie geschetst van de 
Arnhemse katholieke elites. In die biografieën zijn behalve individuele kenmer
ken van bestuurders (zoals leeftijd, beroep, welstand, sexe, kerkelijke staat, en 
functies) ook gegevens opgenomen over hun onderlinge relaties ten gevolge van 
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bestuursfuncties en verwantschappen — zowel die tussen als binnen generaties — 
alsmede over hun financiële betrokkenheid bij de beweging. Een vergelijking van 
de diverse collectieve biografieën geeft alvast een eerste antwoord op de door 
ons gestelde vragen naar de machtsverschuivingen binnen de elites, alsmede naar 
de betekenis van opeenvolgende generaties en familisme. De hoofdstukken 15 
en 16 brengen de Arnhemse katholieke elites uitgebreid voor het voetlicht, 
inclusief hun verwantschappen, functies, lidmaatschappen, bestuurlijke contacten, 
externe relaties en gedachtengoed. In hoofdstuk 15 gaat het over de periode 
1850-1920, in 16 over het tijdvak vanaf 1920. 

Patronen in onderlinge samenhang 
Op basis van het onderzoek naar de ideologische, organisatorische, bestuurlijk-
personele en financiële patronen zal blijken in hoeverre we de opvattingen van 
Etzioni over het hiërarchisch, elitair, langzaam en ongelijkmatig karakter van 
mobilisatieprocessen kunnen onderschrijven? Ook kunnen we een drietal span
ningsvelden analyseren die niet alleen van invloed zijn geweest op de ontwikke
ling van de vier patronen afzonderlijk, maar evenzeer op hun veranderende 
samenhang. Het eerste spanningsveld betreft de relatie tussen het Arnhemse en 
de diocesane en (inter)nationale niveaus binnen de katholieke beweging, en het 
typisch 'Arnhems' karakter van de beweging in het bijzonder. Het tweede behelst 
de financiering en het derde betreft het spanningsveld tussen 'kerk' en 'politiek'. 

Het Arnhems karakter. De katholieke beweging heeft zich gemanifesteerd op alle 
niveaus van de Nederlandse samenleving. De vraag naar het bijzondere karakter 
van de katholieke beweging te Arnhem is daarom tegelijk een vraag naar de 
effecten van schaalvergroting en centralisering op het reilen en zeilen van die 
beweging. In het kader van deze problematiek hebben we een hypothese van 
uniformiteit geformuleerd: door schaalvergroting en centralisatie van de katholie
ke beweging zijn de lokale verscheidenheid en de lokale autonomie binnen die 
beweging na verloop van tijd tot een minimum gereduceerd. Het is daarom 
waarschijnlijk dat er alleen in de beginfase en mogelijk in de eindfase sprake is 
geweest van een bijzonder Arnhems karakter. 

De effecten van de integratie in grootschalige diocesane en nationale kaders 
waren talrijk en ingrijpend, zowel voor de ideologie als de organisaties, de elites 
en de financiën. Om er enkele te noemen: uniformering van doelstellingen, 
invoeging van organisaties en bestuurders in bureaucratische apparaten, moge
lijkheden voor carrières van plaatselijke bestuurders, de komst van groots opge
zette en centraal geleide mobilisatiecampagnes, en vooral hogere kosten en 
andere financieringsbronnen. Deze gevolgen voor de Arnhemse beweging worden 
in deze studie in beeld gebracht. De aandacht richt zich daarbij met name 
spanningen die met de integratie in grootschalige verbanden gepaard gingen. 

Financiën. Wij hebben enkele werkhypotheses ontwikkeld met betrekking tot de 
betekenis van financiën van een beweging, waarin vooral gelet wordt op de 
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samenhang met de ideologische, organisatorische en bestuurlijk-personele 
ontwikkelingen. Centraal daarin staat het onderscheid tussen interne middelen 
die de eigen aanhang — hetzij individuele katholieken hetzij de katholieke 
gemeenschap — bijeenbrengt, en externe middelen die de diverse overheden 
verstrekken in de vorm van subsidies. 

De redenering is als volgt.64 Om te kunnen voortbestaan zullen organisaties 
en bewegingen zich van steeds meer inkomsten moeten verzekeren. Externe 
instanties moeten worden ingeschakeld omdat zelf niet voldoende middelen 
opgebracht kunnen worden of omdat de omvang daarvan niet langer toereikend 
is. Met name voor de op erkenning en maatschappijhervorming gerichte organisa
ties en bewegingen — zoals de katholieke — is het van belang steun buiten de 
eigen groep te verwerven en institutionele hulpmiddelen (overheidssubsidies) 
veilig te stellen. Een toenemende afhankelijkheid van externe middelen en 
externe instanties stelt organisaties en bewegingen echter voor een levensgroot 
dilemma van loyaliteit: "wiens brood men eet, diens woord men spreekt". De 
externe financiers wensen controle op de besteding van hun gelden, en krijgen 
zodoende zeggenschap over doelstellingen en werkwijze. Om voor die financiers 
acceptabel te zijn en te blijven zullen de organisaties zich aanpassen. Zij kunnen 
zich aldus consolideren, maar veelal ten koste van hun oorspronkelijke doelstel
lingen en hun bestuurlijke autonomie. 

Deze redenering geeft aanleiding tot enkele vragen. In welke mate en vanaf 
wanneer hebben de Arnhemse katholieken toegang gehad tot externe machts-
bronnen? Specifieker: wanneer en onder welke condities zagen zij hun aanspra
ken op overheidssubsidies gehonoreerd? Is door het succes van de externe 
erkenning en financiering de groei van de beweging gestimuleerd?65 Is door dat 
succes echter tegelijkertijd de invloed van buitenaf toegenomen, de moraal en 
de betrokkenheid van de leden aangetast en de recrutering van hulpmiddelen 
in eigen kring verstoord?66 Is er een verband tussen de mate waarin elites 
financiële middelen weten aan te boren en de plaats die zij innemen in de steeds 
wisselende hiërarchie binnen de beweging? 

Tussen 'kerk' en 'politiek'.61 De katholieke beweging heeft gedurende haar ver
loop voortdurend geworsteld met ambivalenties tussen onder meer ideologie en 
realisme, purisme en pragma, behoud van eigen identiteit en externe aanpassing, 
en interne solidariteit en externe integratie. Men kan ook stellen dat de katho
lieke beweging zich voortdurend heeft bewogen in een spanningsveld tussen kerk 
en politiek.68 Die laatste stelling hebben wij als volgt geoperationaliseerd. In 
deel 2 wordt de betrokkenheid van de nieuw opgerichte organisaties op levensbe
schouwing en politiek in kaart gebracht. Ook wordt daar bekeken of en in welke 
mate financiële middelen vergaard werden via kerkelijke of politieke kanalen. 
Tenslotte wordt met behulp van netwerkanalyse de veranderende positie van 
kerkelijke en politieke organen onderzocht. In deel 3 wordt de betekenis van 
clerus en politici vanuit verschillende invalshoeken aan de orde gesteld. Het gaat 
daar onder meer over hun machtsbronnen, -posities en onderlinge relaties. Het 
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zal duidelijk zijn dat een groeiend aandeel van externe bronnen van financiering 
de balans naar de 'politiek' zal doen doorslaan. 

Werkwijze 
Deze studie draagt een exploratief karakter. Er is geen sprake van scherp 
geformuleerde hypotheses of strak omlijnde theoretische modellen, die op hun 
werkelijkheidswaarde getoetst worden. Het onderzochte proces is daartoe te 
complex en de bestudeerde periode te lang. Met behulp van een aantal aan
dachtspunten of zo men wil werkhypotheses - die in het bewegingsperspectief 
onder één noemer zijn gebracht - wordt gepoogd het verloop van de katholieke 
beweging te Arnhem inzichtelijk te maken door samenhangen te ontdekken 
tussen haar ideologische, organisatorische, personele en politiek-economische 
facetten. Hierbij past een werkwijze die ontleend wordt aan de historische 
sociologie en de antropologie. 

Kern van de onder meer door Abrams uitgewerkte historisch-sociologische 
methodiek is dat enkele zorgvuldig gekozen en in de tijd verspreide gebeur
tenissen uitgebreid bekeken en geanalyseerd worden tegen de achtergrond van 
structurele ontwikkelingen op langere termijn. Volgens hem laten die gebeurte
nissen "the conjunction of action and structure" zien, en zij mogen worden 
beschouwd als "our principal points of access to the structuring of social action 
in time".69 In de culturele antropologie staat een vergelijkbare werkwijze be
kend als "asking large questions in small places": gebeurtenissen op microniveau 
worden met een vergrootglas bekeken en ontleed, met als doel uitspraken te 
doen over samenhangen en ontwikkelingen op macroniveau.70 Bij een dergelijke 
aanpak past een synthese van twee soorten gegevens: enerzijds kwalitatieve 
informatie over de aard en het verloop van zorgvuldig uitgekozen gebeurtenissen 
en conflicten, de daarbij betrokken personen en instanties, en anderzijds kwanti
tatieve, zo mogelijk seriële gegevens over een aantal structurele kenmerken van 
de beweging. 

Het netwerk-concept sluit aan bij een dergelijk theoretisch-methodologisch 
uitgangspunt. Als metafoor gebruikt, refereert de term netwerk aan zoiets als een 
spinneweb van relaties, die een persoon, bedrijf, organisatie, of partij ter beschik
king staat om een bepaald doel te bereiken of boodschap over te brengen. Wij 
hebben niet deze metaforische betekenis van netwerk op het oog maar een 
abstract-analytische. In abstracto is een netwerk dan een structuur van relaties 
tussen bepaalde sociale eenheden of actoren. Die relaties worden opgevat als 
potentiële "channels of action and communication".71 Sociaal-netwerkanalyse 
is voorts een op de wiskundige graphentheorie gebaseerd instrumentarium om 
de struktuur van het netwerk bloot te leggen en de betekenis van de afzonderlijke 
punten en relaties te bepalen. In deze studie worden de netwerken van organisa
ties en bestuurders in hun historisch verloop geanalyseerd. In combinatie met 
kwalitatieve informatie over specifieke gebeurtenissen, organisaties en personen 
leveren deze netwerkanalyses een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken 
van veranderingsprocessen binnen de Arnhemse katholieke beweging. 
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2. Arnhem, een pluriforme stad 

Arnhem wordt doorsneden door de rivier de Rijn. Ten noorden ligt de oude 
stad, ten zuiden een na 1945 gebouwd stadsdeel. De panorama's aan weerszij
den van de rivier kennen opmerkelijke verschillen. Een ervan is dat in het 
noordelijke deel vooral een aantal kerktorens het silhouet van de stad domine
ren, terwijl in het zuiden deze symbolen van religieus leven nagenoeg volledig 
ontbreken. Hier bepalen woonflats en kantoorcomplexen de skyline. Panorama's 
geven evenals foto's en stadsplattegronden een verstild leven te zien. Dat blijkt 
eens te meer uit een vergelijking van twee panoramische foto's die vanaf een 
zelfde plek maar op verschillende tijdstippen genomen zijn. Zelfs in het besef 
dat veranderingen altijd geleidelijk gaan, brengt een dergelijke vergelijking een 
schok te weeg. Ineens is de stad groot geworden, zijn weilanden en bossen 
volgebouwd, en zijn singels van 'pantoffelparades' tot autobanen omgetoverd. 
Zonder nadere informatie over de inwoners bieden foto's en ander beeldmateri
aal echter te weinig houvast om de ontwikkeling en het bijzondere karakter van 
een stad te schetsen. 

In dit hoofdstuk wordt het bijzondere karakter van de stad Arnhem belicht 
met behulp van gegevens over bevolkingsomvang en beroepenstructuur (para
graaf 1), de religieuze samenstelling van de bevolking (paragraaf 2), de ruimte
lijke ontwikkeling van de stad en de sociale segregatie (paragraaf 3), en het 
politieke krachtenveld (paragraaf 5). Op basis van deze gegevens wordt in de 
slotparagraaf getracht een reconstructie te geven van een aantal min of meer 
objectieve scheidslijnen — in tijd en ruimte — tussen diverse bevolkingsgroepen. 
Daarbij wordt met name gekeken naar de bijzondere positie van de katholie
ken. Tevens wordt een periodisering voorgesteld van het verloop van hun 
beweging. 

1. BEVOLKINGSOMVANG EN BEROEPENSTRUCTUUR 

In 1850 telde Arnhem ruim 19000 inwoners. (Zie tabel 1). Dit aantal verdrie
voudigde tot bijna 57000 in 1900. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
was het de zevende stad van Nederland.1 Een tijd lang was het zelfs de snelst 
groeiende stad. Na 1880 verliep de bevolkingsgroei geleidelijker. Vóór 1970 
bereikte Arnhem het hoogste aantal inwoners. Daarna trad een daling in die tot 
heden voortduurt. 
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De relatief snelle en vroege groei van 1850 tot 1880 is opmerkelijk. Oorzaak 
hiervan was de vestiging van vele migranten.2 In de periode vanaf 1840 tot 1870 
was meer dan 70% van de bevolkingsgroei het gevolg van een vestigingsover
schot. In de jaren zeventig bedroeg dit 55%, in de jaren tachtig 33% en in de 
jaren negentig werd de bevolkingsaanwas nog maar voor 4% veroorzaakt door 
een positief migratiesaldo. 

Tabel 1. Omvang van de bevolking te Arnhem, 1850-1985 (index 1850 = 100) 

jaar absoluut aantal inwoners index 

1850 19111 100 
1870 31626 165 
1890 49727 260 
1910 64019 335 
1930 77438 405 
1950 103317 540 
1970 132531 693 
1985 128115 671 
1990 132200 691 

Bron: Sociografische Dienst Arnhem. 

Verklaringen van dit voor Arnhem typerende migratiepatroon lopen uiteen. De 
auteurs van Arnhems stadsplan uit 1953 zochten de verklaring in het voor 
weigestelden aantrekkelijke woonklimaat.3 De Boer heeft echter geconcludeerd 
dat noch de vestiging van weigestelden, noch industriële bedrijvigheid, maar de 
ontwikkeling van het economisch leven als zodanig verantwoordelijk is geweest 
voor die opmerkelijke en vroege groei.4 Volgens hem was rond het midden van 
de eeuw de bouwnijverheid kern van de lokale en regionale economie, meer 
nog dan de snel groeiende waren- en detailhandel, het bank- en verzekerings
wezen of de bestuurlijke en ambtelijke sector. De bouw trok niet alleen inves
teerders aan, maar vooral veel arbeiders uit het achterland van de stad. Na 
1880 stagneerde met die bouw de totale werkgelegenheid, en vervolgens liep de 
migratie naar Arnhem terug. Voor de ontwikkeling van het aantal inwoners had 
dit geen exceptionele gevolgen: Arnhem vertoonde in de volgende eeuw een 
met veel Nederlandse steden vergelijkbare demografische ontwikkeling. 

Informatie over de beroepenstructuur ontlenen we deels aan het onderzoek 
van De Boer, deels aan de beroepstellingen die vanaf 1,909 in het kader van de 
volkstellingen zijn gehouden.5 De Boer heeft voor de periode 1850-1910 de 
samenstelling van de mannelijke beroepsbevolking doorgelicht. Zijn bevindingen 
hebben we samengevat in tabel 2.6 Daaruit blijkt het volgende. 
— Vanaf 1860 nam het aantal gepensioneerden af alsmede het aandeel van het 
mannelijk huispersoneel en van de beroepsklasse "vrije beroepen". 
— In de periode 1850-1910 nam de werkgelegenheid vooral toe in de handel. De 
groei en differentiatie van deze handelssector wijst op een toenemende beteke
nis van Arnhem als regionaal centrum. 
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— Het belang van de sector nijverheid (met uitzondering van de bouwnijverheid) 
voor de werkgelegenheid was steeds groot en steeg licht in de jaren na 1900. 
— De beroepsklasse "algemeen bestuur en algemene dienst" groeide gestaag in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Hierin weerspiegelde zich een 
stijgend belang van Arnhem als bestuurlijk en administratief centrum. 

Tabel 2. Aantallen mannen in zes beroepsgroepen, gemeten per 10.000 van de 
bevolking, 1849-1910. 

Gepensioneerden 
Huisdienst 
Vrije beroepen 
Handel 
Nijverheid* 
Algemeen bestuur 

1849 

95 
114 
78 

382 
721 
125 

1860 

94 
126 
114 
390 
741 
114 

1890 

65 
63 

112 
647 
729 
269 

1900 

52 
49 

742 
752 
215 

1910 

38 
52 

846 
836 
228 

* Met uitzondering van de bouwnijverheid. 

Tabel 3 geeft nadere informatie over de economische structuur van de stad 
vanaf 1910. De gegevens in deze tabel zijn moeilijk te vergelijken met die uit 
tabel 2, omdat ze betrekking hebben op de totale beroepsbevolking (mannen en 
vrouwen). 

Tabel 3. De beroepsbevolking verdeeld naar bedrijfsklasse, in percentages.7 

1909 1930 1947 1960 1971 1985 

Landbouw 
Nijverheid 
Handel en verkeer 
Huiselijke diensten 
Overige bedrijfstakken 

Totale beroepsbevolking 25267 33172 38704 45765 50500 59377 

Bron: CBS-volkstellingen (1909-1971), Statistisch Jaarboek gemeente Arnhem (1984/1985). 

De belangrijkste, hierboven genoemde trends blijken zich te hebben doorgezet. 
In de eerste plaats daalde het aandeel van de personen in huiselijke diensten. 
In 1909 bedroeg dit nog 18% — in vergelijking met andere steden een hoog 
percentage — in 1947 was het gezakt naar 5%. Verder was er vooral na 1947 en 
nog eens na 1970 sprake van een forse groei van de werkgelegenheid in de 
sector "overige bedrijfstakken", waartoe ook overheidsdiensten behoren. In de 
derde plaats valt het op dat de omvang van de sector nijverheid tot ca. 1960 
gelijk bleef, terwijl er zich in Arnhem toch enkele grote industrieën vestigden, 

5 
40 
25 
18 
12 

2 
45 
29 
10 
14 

2 
40 
29 
5 

24 

1 
38 
26 
— 
35 

0.7 
28 
23 

-
48 

— 
17 
22 
— 
61 
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zoals de NV Eerste Nederlandsche Kunstzijdefabriek Arnhem in 1911, een van 
de voorlopers van de huidige AKZO.8 De betekenis van de nijverheid voor de 
werkgelegenheid daalde flink na I960.9 

2. RELIGIE 

In 1850 behoorde de helft van de Arnhemse bevolking tot de Nederlandse 
Hervormde kerk. Met ruim 8200 zielen hadden de katholieken een aandeel van 
43%. Tabel 4 geeft een uitgebreide staalkaart van de religieuze samenstelling 
van de Arnhemse bevolking vanaf 1809 tot en met 1971. 

Tabel 4. De religieuze samenstelling van de Arnhemse bevolking vanaf 1809-
1985, in percentages van de totale bevolking. 

Kerkelijke gezindte 

Katholiek 
Nederlands Hervormd 
Christelijk Gereformeerd 
Gereformeerde Kerken 
Gereformeerde Gemeente 
Evangelisch Luthers 
Doopsgezind 
Remonstrant 
Israelitisch 
Overig 
Onkerkelijk 

1809 

31 
62 
— 
— 
— 
5 

— 
— 
2 

— 
— 

1850 

43 
49 
— 
— 
— 
4 

— 
— 

1 
— 

1870 

42 
50 
— 
— 
— 
4 

— 
0.2 
2 
1.8 

— 

1890 1910 

41 
46 

1 
3 

— 
2 
0.6 
2 
2 
0.4 
2 

39 
42 
0.7 
5 

— 
2 
1 
1 
2 
1.3 
6 

1930 

40 
31 
0.4 
4 

— 
2 
0.7 
1 
2 
0.9 

18 

1947 : 

41 
30 
0.4 
4 
0.3 
1 
0.7 
1 
0.3 
1.3 

20 

i960 : 

40 
27 
0.3 
5 
0.2 
1 
0.5 
0.6 
0.2 
2 

23 

1971 

40 
21 
— 
5 
1 

— 
— 
— 
— 
4 
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Bron: Volkstellingen van het CBS, 1850-1971. 

Uit de tabel blijkt dat er volop beweging was in het religieuze landschap. Deze 
beweging kan als volgt worden samengevat. 
— Na een forse stijging van het aandeel van de katholieken tussen 1809 en 1850, 
schommelde het hierna rond de 40%. 
— De omvang van het Nederlandse Hervormde kerkgenootschap nam verhou
dingsgewijs aanzienlijk af tussen 1809 en 1850, bleef redelijk stabiel in de 
periode 1850-1890 en vertoonde daarna een bijna ononderbroken proces van 
inkrimping. Volgens de cijfers van de volkstelling in 1971 behoorde in dat jaar 
21 op de 100 Arnhemmers tot de Nederlandse Hervormde gezindte.10 

— In de loop van de negentiende en twintigste eeuw werd Arnhem rijker aan 
kerkgenootschappen. 
— Het aandeel van de niet bij een kerk aangesloten mensen groeide vanaf 1890 
gestaag. In vergelijking met veel andere steden van gelijke omvang was de 
onkerkelijkheid in Arnhem al vroeg wijdverbreid. 

Om een beeld te geven van de getalsmatige verhoudingen tussen de diverse 
gezindten in de jaren tachtig van onze eeuw staan ons geen volkstellingscijfers 
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beschikbaar. Diverse andere bronnen leveren geen eenduidige informatie op. 
Een in 1986 uitgevoerde telefonische enquête laat een scherpe daling van het 
aandeel katholieken zien tot iets meer dan 20Ψο.η De parochie-statistiek komt 
voor 1986 daarentegen uit op bijna 34% en de gemeentelijke bevolkingsadmi
nistratie op 43 %.12 Vergelijkbare verschillen bestaan er ten aanzien van ande
re groeperingen. Voor de onkerkelijken levert de enquête 62% op, de gemeente 
spreekt van 26%, voor de Nederlandse Hervormden zijn de cijfers respectieve
lijk 10% en 20%, en voor de gereformeerden 2% en 6%. 

Voor een algemene indruk inzake het religieuze klimaat te Arnhem richten we 
onze aandacht in deze paragraaf verder op de strijd tussen vrijzinnigheid en 
orthodoxie zoals die in protestantse kring gevoerd is vanaf de jaren dertig van 
de negentiende eeuw.13 Met het Réveil begon toen een kerkelijk gistingsproces 
dat de hele negentiende eeuw zou voortduren. Dit proces kan worden verstaan 
als een reactie op een algemene trend van secularisering, waarbij geloof 
geleidelijk tegenover ongeloof kwam te staan en orthodoxie tegenover vrijzin
nigheid. Voor de Arnhemse hervormde kerk leidde dit proces tot afsplitsingen 
ter rechter- en linkerzijde. Rechts bewogen zich conservatief-orthodoxe stromin
gen, links vrijzinnigen en in het brede middenveld de gematigden. Daarnaast 
belandden veel vrijzinnigen in ongeloof en onkerkelijkheid. 

Het Réveil was als opwekkingsbeweging een reactie op de verstarde ortho
doxie enerzijds en het rationalistisch modernisme anderzijds.14 Het maatschap
pelijke leven zou weer met het geloof der vaderen doordesemd moeten worden, 
daar ging het om. In Arnhem kreeg dit Réveil weinig aanhang. In het kerkelijk 
leven bleven liberalisme en modernisme voorlopig de boventoon voeren. Alle 
Arnhemse predikanten behoorden in die tijd tot de verlichte "Groninger" 
richting.15 

De eerste afsplitsing van de Arnhemse Hervormde Kerk werd in 1842 een 
feit met de afscheiding van de Christelijke Afgescheiden Gemeente. Vijftien jaar 
later volgde de zeer orthodoxe Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Na 
samenvoeging van deze twee kleine kerkgenootschappen in 1869 ontstond de 
Christelijke Gereformeerde Kerk. Veel had dit alles niet om het lijf, gezien het 
bescheiden aantal van 300 leden in 1869. Mede ten gevolge van deze kerk
scheuringen namen echter wel de strubbelingen binnen de Hervormde kerk toe. 
De periode van kerkelijke gemoedelijkheid was voorbij en de moderne richting 
kreeg meer tegenwind uit orthodoxe hoek. De orthodoxe reactie begon al in 
1850 met de benoeming van een predikant die sympatiseerde met het Réveil en 
die aan de wieg stond van de spraakmakende Evimgelüche Maatschappij en de 
Inwendige Zending. Samen met de gereformeerden stichtte deze predikant de 
School met de Bijbel in 1862. In 1870 vertrok hij. Zijn opvolger was eveneens 
voorstander van een reformatie maar dan binnen de hervormde gemeente. Hij 
slaagde er echter niet in de polarisatie in hervormde gelederen te keren. 

Een van de oorzaken van deze polarisatie was de geleidelijke vervanging 
van moderne predikanten door "confessionelen". Een uitgekiend kiesstelsel 
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maakte deze opschuiving in orthodoxe richting mogelijk. In 1881 werd dit 
proces voltooid. Inmiddels had men in 1871 ter linkerzijde het ongenoegen 
kenbaar gemaakt over de toenemende orthodoxie door de oprichting van een 
afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond?6 Op initiatief van de enige 
kuyperovergebleven predikant van de moderne richting besloten ca. 200 van de 
ruim 500 leden van deze bond — voornamelijk ambtenaren en intellectuelen — 
in 1878 tot afsplitsing van een Gereformeerde Remonstrantse Gemeente. 

Voor de hervormde kerkeraad waren dit signalen om de groeiende invloed 
van de orthodoxe richting een halt toe te roepen. Hij besloot het kiesrecht te 
beperken en aldus de benoeming van predikanten in eigen hand te houden. 
Deze opzet slaagde echter niet. De uit protest opgerichte Gereformeerde 
Vereeniging maakte na een roerige periode in 1887 de weg vrij voor de Dolean
tie in Arnhem. De oprichting van een Nederduitsch Gereformeerde Kerk bleek 
onvermijdelijk. In 1889 had deze kerk van dolerenden ongeveer 1600 leden.17 

Naar zeggen van hun dominee waren het net als bij de afscheiding ook nu niet 
de rijken maar "de mensen met geringer middelen, die opnieuw moesten 
beginnen".18 Dit was de grootste en laatste tak die van de hervormde stam 
afviel. Het Réveil vond met de Doleantie van de mannenbroeders van Abraham 
Kuyper uiteindelijk toch zijn weg in Arnhem. Na jaren moeizaam onderhan
delen werden uiteindelijk in 1907 de twee gereformeerde kerkgenootschappen, 
die van de afgescheidenen en de dolerenden, in Arnhem samengevoegd tot de 
Gereformeerde Kerk. Op landelijk niveau was hiertoe al in 1892 besloten.19 

Door al die afsplitsingen werd de hervormde kerk weliswaar uitgedund, ze 
wist desondanks zelf een pluriform karakter te behouden. Dat bleek bijvoorbeeld 
uit de samenstelling van predikanten: vanaf 1900 tot ca. 1950 waren er drie 
predikanten van de confessionele en drie van een gematigde ethische richting.20 

Feit is ook dat de kerkelijk-gemoedelijke en liberale kleur van de hervormde 
gemeente van vóór 1870 zeker ook na dat jaar een stempel drukte op het geeste
lijke en politieke klimaat te Arnhem. De orthodoxe stromingen bleven in omvang 
beperkt. Het dominante libertijnse klimaat van "redelijke verdraagzaamheid" 
verdroeg kennelijk geen "grimmige intolerantie van predikanten".21 Kerkelijke 
functionarissen aan katholieke zijde verwezen dikwijls naar dit klimaat ter 
verklaring of legitimering van het liberale sausje waarmee naar hun opinie het 
godsdienstige leven van de Arnhemse katholieken overgoten was. 

3. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN SOCIALE SEGREGATIE 

De ruimtelijke ontwikkelingen van de stad hebben evenals demografische 
veranderingen consequenties gehad voor de organisatie van de zielzorg en de 
katholieke beweging. In de hierna volgende chronologische uiteenzetting van de 
ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem wordt daarom ook informatie verstrekt 
over de ontwikkeling van het aantal parochies als territoriale basis van de 
katholieke zielzorg. 
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De uitbreiding van de stad begon rond 1830 met de slechting van de 
stadswallen en de aanleg van singels, parken en plantsoenen. Samen met riante 
buitenverblijven en statige herenhuizen is deze groene gordel lange tijd het 
visitekaartje van Arnhem geweest. Het gemeentebestuur deed zijn best om 
Arnhem als woonplaats voor weigestelden meer allure te geven. Naar het 
oordeel van de katholieke timmerman-aannemer H. Heuvels was men in 1877 
hiermee al een heel eind op weg. Sedert het uitleggen van de stad was Arnhem 
met reuzeschreden vooruitgegaan en uit "een klein, ingemuurd, met vuilheid en 
modderpoelen bezoedeld stadje" was een schone stad tevoorschijn gekomen 
"eenig in 't binnen- en buitenland; bebouwd en omgeven met heerlijke villa's, 
wandelparken en lustgaarden, waarin zich thans pi. m. 38000 inwoners met een 
aantal vreemdelingen, bewegen en leven".22 

De occupatie met welgestelden en hun behoeften en leefstijl had een 
minder aantrekkelijke en minder bekende keerzijde.23 De politiek van de 
gemeente was er op gericht "vooral de pleinen en de singels zo fraai en 
aanzienlijk mogelijk te maken, door middel van de Rijnkade den ring van 
heerenhuizen rondom de oude stad te sluiten, en op dezelfde wijze de nieuw 
ontstane arbeiderswijk voor het oog te verbergen".24 Dat laatste vond men 
nodig omdat gelijktijdig met de bouw van de patriciërswoningen aan de zijde 
van de binnenstad in steegjes en sloppen veel kleine en slechte arbeidershuisjes 
gebouwd waren. 

De ruimtelijke indeling van de stad weerspiegelde vanaf het midden van de 
negentiende eeuw tot in de jaren dertig van onze eeuw een sociale tweedeling: 
enerzijds wijken 'op stand' en anderzijds wijken en buurten voor de arbeiders
bevolking.25 Dit proces van sociale homogenisering binnen wijken en buurten 
en van sociale segregatie tussen wijken werd duidelijk zichtbaar in het derde 
kwart van de negentiende eeuw. Toen schoven de stadsgrenzen van de voorma
lige stadswallen op naar de hoge spoordijk die de oude stad in het noorden 
afsloot. De welgestelde burgers bouwden hun woningen aanvankelijk het liefst 
op terreinen ten zuiden van die spoordijk, tegen de oude binnenstad aan. In het 
laatste kwart van de negentiende eeuw bouwden zij hun wijken ook in noord
westelijke richting. Naast deze wijken 'op stand' ontstonden er enkele uitge
strekte arbeiderswijken ten noorden van de spoordijk: Sint Marten en Klarendal 
in noordelijke en noordoostelijke richting en in het westen Heijenoord. Al met 
al woonde in 1899 nog maar 37% van de totale bevolking in het stadsgedeelte 
binnen de voormalige wallen. Buiten de spoordijk woonden toen voornamelijk 
'minvermogenden'. 

De territoriale organisatie van de katholieke zielzorg volgde de stedelijke 
ontwikkelingen op de voet. De Walburgisparochie uit 1808 en de Eusebius-
parochie uit 1858 lagen als oudste parochies gesitueerd in de binnenstad, het 
grondgebied van de in 1875 opgerichte Martinusparochie lag deels binnen 
deels buiten de spoordijk, de St. Joannesparochie uit 1895 lag helemaal buiten 
de spoordijk en omvatte een groot deel van de snel groeiende volkswijk 
Klarendal. 
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Een plattegrond van Arnhem omstreeks 1915. Overgenomen uit: Gids voor Arnhem 
en omstreken, (Arnhem, z.j.) 9e druk De plaats van de vóór 1940 gebouwde R.K. 
kerken is met letters gemerkt: A. Walburgiskerk, B. Eusebiuskerk, С Martinuskerk, 
D. Joanneskerk, E. O.L. Vrouwekerk, F. Jozefkerk, G. H. Hartkerk 



Rond 1900 ging de gemeente zich planmatiger bemoeien met stadsuitbreid
ing Tevens werden woningbouwverenigingen actiever De aankoop van het park 
Sonsbeek door de gemeente in 1899 gaf het particulier imtiatief een stimulans 
tot de bouw van buurten voor weigestelden en middenstand aan de zoom van 
dit uitgestrekte park. Op initiatief van woningbouwcorporaties verrezen er 
eveneens enkele nieuwe buurten voor arbeiders Deze stadsuitbreidingen gaven 
aanleiding tot de stichting van twee nieuwe parochies de Onze Lieve Vrouw
parochie in 1911 en de al in 1917 geplande maar pas in 1928 gerealiseerde H 
Hartparochie 

Na 1920 breidde de stad zich in noordelijke richting uit Na Sonsbeek 
werden nu ook andere voormalige landgoederen verkaveld en als stedelijke 
parken omzoomd door en afgewisseld met riante woonwijken In deze wijken 
gold vrije vestiging Arnhem probeerde met deze Villaparken' haar naam als 
woonplaats voor de gegoede burgerij eer aan te doen Voor arbeiders werd 
eveneens gebouwd De ver van het centrum gelegen Geitenkamp geldt zelfs als 
een schoolvoorbeeld van een geplande volkswijk Hier werd in 1923 de Jozef-
parochie gesticht 

Voor uitbreiding van de stad naar het noorden was er in de jaren dertig 
weinig ruimte meer Het natuurschoon van de Veluwe mocht met nog meer 
worden aangetast. Alternatieven vond men in het oosten van de stad op de 
voormalige broekgronden In het laaggelegen gebied tussen Rijn, IJssel en 
spoorweg naar Zevenaar verrees de wijk het Broek, waar eveneens een uitge
strekt industneterrein werd aangelegd Na de Tweede Wereldoorlog kwam de 
wijk Presikhaaf tot stand in een gebied dat ligt ingeklemd tussen tussen spoor
wegen naar Zutphen en Zevenaar, de rivier de IJssel en de autoweg naar 
Duitsland In dit oostelijke deel van de stad kwamen na 1945 een drietal 
parochies van de grond de Wilhbrordusparochie in 1948, de Paulusparochie in 
1951 en de Nicolaasparochie in 1961 

Nadat stadswallen, grachten en singels, spoordijken, parken en polders als 
barrières voor stadsuitbreiding en woningbouw uit de weg waren geruimd, kon 
en mocht de rivier de Rijn in de jaren dertig geen hindernis meer vormen Het 
stadsdeel ten zuiden van de Rijn kwam na een trage aanloopfase vanaf 1933 na 
1945 volledig tot ontwikkeling26 In 1941 werd hier de Sacramentsparochie 
gesticht Later volgde de H Geestparochie 

De ruimtelijke ontwikkeling ging gepaard met binnenstedelijke migratiepatro
nen en demografische transities De binnenstad raakte geleidelijk ontvolkt en 
werd winkelgebied De singels en pleinen zijn getransformeerd tot verkeers
knooppunten.27 Woonden de talrijke middenstanders eerst boven hun zaak, op 
den duur verhuisden ze naar andere wijken. De herenhuizen aan de singels zijn 
door de gegoede burgerij verlaten en inmiddels vooral als kantoorpand in 
gebruik genomen Veel gefortuneerde families trokken bovendien naar andere 
aantrekkelijke woonoorden in de nabijgelegen dorpen Velp en Oosterbeek, of 
bouwden een huis in een van de nieuwe Arnhemse villawijken De voor welge-
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stelden en middenstanders gebouwde buurten uit het einde van de vorige en het 
begin van deze eeuw verloren hun voormalige glans. Van wonen 'op stand' was 
hier geen sprake meer. Met name de laatste drie decennia zijn deze buurten 
uitgegroeid tot een stedelijke smeltkroes bij uitstek: woonhuizen en tot kantoren 
omgebouwde woningen wisselen elkaar af, er wonen veel buitenlanders en 
kamerbewoners, en het bevolkingsverloop is er groot. De arbeidersbuurten 
buiten de spoordijk hebben inmiddels grootscheepse saneringen en renovaties 
ondergaan. Het aantal huizen is hier drastisch verminderd en veel oorspronkelij
ke bewoners trokken weg. 

Een en ander had gevolgen voor de leeftijdsopbouw van de bevolking in de 
diverse wijken. Rond 1900 woonde het grootste deel van de Arnhemse jeugd in 
de arbeidersbuurten Klarendal, Sint Marten en Lombok, en rond 1930 op de 
Geitenkamp, in de jaren vijftig en zestig was Presikhaaf een wijk met relatief 
veel jonge gezinnen met kinderen, daarna werd dat Arnhem-zuid. Zowel de 
binnenstedelijke migratiepatronen als de demografische verschuivingen gaven 
sinds ca. 1960 mede aanleiding tot een herschikking van de parochiële organi
satie van de katholieke zielzorg. Plannen voor nieuwe parochies belandden in 
de ijskast, de Paulusparochie en de pas een half jaar oude Margarethaparochie 
werden opgeheven, en andere parochies gingen samenwerkingsverbanden aan. 
Anno 1991 zijn drastische reorganisaties onvermijdelijk geworden, getuige de 
inkrimping van het aantal parochies en de sloop van kerkgebouwen.28 

4. POLITIEK 

De samenstelling van de gemeenteraad weerspiegelt de plaatselijke politieke 
verhoudingen. De politieke signatuur van de raadsleden in de periode vóór 1880 
is met het etiket liberaal voldoende getekend. Die signatuur werd een relevant 
gegeven, toen het tegen het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw de 
gewoonte werd om personen te candideren via min of meer permanente lokale 
kiesverenigingen.29 Later werden dit afdelingen van nationale politieke partij
en. De komst van meerdere kiesverenigingen leidde tot profilering van kandida
ten, tot politisering van maatschappelijke kwesties en uiteindelijk ook tot 
disciplinering van het stemgedrag van kiezers. De politieke kleur van de 
Arnhemse gemeenteraad vanaf 1880 tot heden komt in grote lijnen naar voren 
in tabel 5. Het accent ligt daarbij op de drie politieke hoofdstromen: confessio
nelen, liberalen en sociaal-democraten. Kleinere partijen, eventuele vertakkin
gen binnen de drie hoofdstromen alsmede mogelijke electorale verschuivingen 
in de periode tussen twee peiljaren blijven buiten beschouwing. 

De politieke ontwikkeling verliep in drie fasen. De invoering van het 
algemeen kiesrecht en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1919 
markeerde de grens tussen de eerste periode van het liberale bolwerk en de 
tweede periode van de pacificatiepolitiek.30 In de jaren zestig ving een derde 
periode aan van deconfessionalisering en polarisatie. 
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Tabel 5. De raadsleden naar politieke richting, 1880-1990 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

RKSP/KVP 
ARP 
CHU 
CDA 
Liberalen 
Democraten '66 
SDAP/PvdA 
Communisten 
Overigen 

Totaal 

— 
— 
— 
— 
27 
— 
— 
— 
— 

27 

2 
— 
— 
— 
25 
— 
— 
— 
— 

27 

5 
2 

— 
— 
24 
— 
1 

— 
— 

31 

4 
1 
1 

— 
21 
— 
4 

— 
— 

31 

8 
3 
1 

— 
9 

— 
11 
1 

— 

33 

9 
3 
3 

— 
8 

— 
10 
1 
1 

35 

11 
3 
3 

— 
5 

— 
12 
1 

— 

35 

12 
2 
4 

— 
3 

— 
15 
2 
1 

39 

13 
2 
4 

— 
6 

— 
14 
— 
— 

39 

8 
3 
4 

— 
6 
3 

13 
1 
1 

39 

— 
— 
— 
15 
6 
2 

16 
— 
— 

39 

— 
— 
— 
11 
6 
7 

10 
— 
5 

39 

Het liberale bolwerk, 1850-1920 
Van 1850 tot 1920 werd de Arnhemse politieke arena gedomineerd door 
liberalen. Wel werd er vanaf 1880 aan dat liberale bolwerk gemorreld, zowel 
door liberalen zelf als door confessionelen en sociaal-democraten. 
De liberalen. Met de oprichting van Kiezersvereeniging Arnhem in 1866 werd de 
scheiding van geesten tussen conservatieven en liberalen zichtbaar. De komst 
van kiesvereniging Burgerpligt in de jaren zeventig was vervolgens de eerste 
aanwijzing voor verdeeldheid in liberale kring.31 Zeker tot 1890 bleven de 
onderlinge geschillen echter beperkt tot kwesties rond personen. Voor buiten
staanders was het daarom tot die tijd moeilijk liberale raadsleden te etiketteren 
naar politieke kleur. Zelfs de grenzen tussen conservatieven en liberalen waren 
vaag. Deze onduidelijkheid werd tijdens de verkiezingen in 1888 door een 
katholieke zegsman treffend onder woorden gebracht. Naar zijn oordeel bestond 
de gemeenteraad uit 19 à 20 "heel- of halfbloed liberalen en 6 à 7 min of meer 
geprononceerde anti-liberalen"32. 

Tussen 1895 en 1905 was er sprake van een nogal uiteenlopend liberaal 
spectrum van vrijzinnig democraten, radicalen, gematigden en conservatieven. 
Bij verkiezingen stonden de diverse groeperingen vaak tegenover elkaar. Vanaf 
1905 traden zij bij de verkiezingen weer eensgezind op. Met een verdeel-en-
heers politiek nestelden de liberalen zich als grote middenpartij tussen de 
nieuwe politieke stromingen van confessionelen ter rechterzijde en sociaal
democraten ter linkerzijde. Tot 1919 wisten de Arnhemse liberalen het gebrek 
aan een hecht georganiseerde partij en achterban te camoufleren. De uitslag 
van de eerste algemene verkiezingen bracht dit gemis op pijnlijke wijze tot 
uitdrukking: het aantal liberale raadsleden daalde van 21 naar 9, verdeeld over 
vier richtingen. 
De confessionelen. Van een inbreuk op het liberale bastion van buitenaf was 
voor het eerst sprake in 1884. De katholieke kiesvereniging Recht voor Allen uit 
1878 slaagde er toen in haar candidaat W. Cremers gekozen te krijgen als 
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raadslid.33 De katholieke steenfabrikant J. Verwaayen zat weliswaar al vanaf 
1869 in de raad, maar hij werd tot de conservatief-liberale richting gerekend en 
had geen binding met de katholieke kiesvereniging. Het aantal katholieke 
raadsleden nam na 1884 mondjesmaat toe tot 5 in 1897, om daarna weer 
geleidelijk af te nemen tot 3 aan de vooravond van de eerste algemene verkie
zingen in 1919. Die verkiezingen brachten 8 katholieken in Arnhems raadzaal. 

In 1893 kregen de Anti-Revolutionairen als tweede confessionele groepering 
toegang tot het gemeentebestuur. Vier jaar eerder had hun kiesvereniging 
Nederland en Oranje tevergeefs een poging gewaagd. Al in 1878 waren vol
gelingen van Abraham Kuyper in Arnhem actief — ze deden mee aan de 
petitiebeweging voor bijzonder onderwijs en richtten de werkliedenvereniging 
Patrimonium op — maar pas toen rond 1890 de kruitdampen rond de Doleantie 
waren opgetrokken wist Nederland en Oranje zich definitief een positie te 
verwerven in het Arnhemse politieke krachtenveld, en een trouwe aanhang te 
recruteren in de gelederen van zowel gereformeerde als hervormde kerken. In 
1897 maakte de tweede anti-revolutionair zijn opwachting in de gemeenteraad. 
Vier jaar later stond hij zijn plaats af voor een representant van de Christelijke 
Historische Kiesvereniging. Behalve een aantal leden van Nederland en Oranje 
vonden ook enkele conservatieve liberalen van hervormde huize politiek 
onderdak in deze derde confessionele partij. 

De betekenis van de protestants-christelijke politieke stromingen bleef in 
numerieke zin beperkt. De verkiezingen van 1919 brachten hun veel minder 
winst dan de katholieken. In coalitie met de katholieken vormden ze deson
danks steeds een machtsfactor van betekenis. 
De sociaal-democraten. De sociaal-democraten kregen in de sigarenmaker J. van 
Zoestbergen hun eerste raadslid in 1899. Zij hadden hiervoor de steun nodig 
van hun geestverwanten uit de arbeidersbeweging alsmede van radicale en 
vrijzinnig-democratische liberalen.34 Twee jaar daarvoor was de nieuw opge
richte Arnhemse Arbeidersldesvereniging verantwoordelijk voor de eerste verkie
zingscampagne. Daarna nam de Arnhemse afdeling van de Sociaal Democrati
sche Arbeiderspartij (SDAP) die taak over. De sociaal-democraten verwierven 
zich al snel een flinke kiezersaanhang in Arnhem. Dit bleek in 1901 toen er nog 
twee raadsleden uit hun midden gekozen werden, waarmee het totaal op drie 
sociaal-democratische raadsleden kwam. De sociaal-democratische beweging 
had nu een stevig fundament, kon haar vleugels gaan uitslaan, en liet het ook 
in eigen kring verdachte anarchistische verleden ver achter zich.35 Een sterke 
partij-organisatie, vooraf geformuleerde en op de gemeentepolitiek afgestemde 
verkiezingsprogramma's, op de massa gerichte campagnes en nauwe relaties met 
de arbeidersbeweging waren kenmerkend voor het politieke optreden van de 
sociaal-democraten. In 1919 werd de SDAP de grootste partij in Arnhem. 

Met de Nieuwe Amhemsche Courant mogen we concluderen dat anno 1900 
godsdienst een artikel op de politieke markt was en dat partijpolitiek niet langer 
uit de raad geweerd kon worden.36 Ook in Arnhem werden de contouren 
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zichtbaar van een partijbestel dat decennia lang de politiek in Nederland zou 
gaan beheersen.37 De nieuwe stromingen opereerden in feite als politieke 
vleugels van brede maatschappelijke bewegingen van respectievelijk katholie
ken, orthodox-protestanten en sociaal-democraten. In dit opzicht vormden de 
liberalen een uitzondering, tenzij men juist hun oppositie tegen deze 'sectari-
sche' neigingen als een equivalent streven beschouwt. 

Twee facetten van de Arnhemse politiek van vóór 1920 verdienen een 
nadere beschouwing: de toch wel opzienbarende liberale hegemonie en de 
katholieke ondervertegenwoordiging. Mogelijke oorzaken van beide verschijnse
len zoeken we enerzijds in het kiesstelsel en anderzijds in een aantal politieke 
gedragscodes. In een stelsel van censuskiesrecht en meerderheidsverkiezingen 
met de mogelijkheid van herstemming, is het voor een minderheid moeilijk een 
vertegenwoordiger gekozen te krijgen. Dit geldt te meer wanneer die minder
heid relatief weinig kiezers telt, zoals bij de Arnhemse katholieken het geval 
was.38 Minderheden zijn dan genoodzaakt onderling coalities aan te gaan of 
zijn aangewezen op de welwillendheid van de meerderheid. Hoe dan ook, 
minderheden zien zich altijd voor een dilemma gesteld. Door zelfstandig 
verkiezingen in te gaan maken zij geen enkele kans, door een coalitie aan te 
gaan met een andere groepering bestaat het gevaar dat eigen ideeën en opvat
tingen verkwanseld worden en de autonomie verloren gaat. Voor de Arnhemse 
katholieken werd dit dilemma in 1883 in De Post als volgt verwoord: "waar 
eene keuze onvermijdelijk is zoals bij verkiezingen en herstemmingen moesten 
de katholieken wel met anderen samenwerken, maar zo'n tijdelijke of toevallige 
aaneensluiting, het moge dan een monsterverbond zijn met behoudenden of 
liberalen" had men volstrekt niet op het oog.39 

In het tot 1920 nagenoeg onverkort gehandhaafde liberale politieke ethos 
zien we een tweede verklaringsgrond voor liberale hegemonie en katholieke 
ondervertegenwoordiging. Dit ethos is in drie punten samen te vatten. 
Ten eerste verwierpen de liberalen een "verpolitieking" van de gemeenteraad. 
De Amhemsche Courant wees er als liberale spreekbuis voortdurend op dat de 
raad "geen dispuutcollege mocht zijn, waarin gestreefd werd eigen stellingen te 
doen zegevieren, maar een lichaam om de belangen van de ingezetenen te 
bevorderen".40 Als bekend voorstander van algemeen kiesrecht en evenredige 
vertegenwoordiging huldigde deze liberale krant in 1919 toch nog tamelijk 
zonderlinge opvattingen over de politiek op plaatselijk niveau. Zij vond in de 
gemeentelijke samenleving de belangen te zeer verstrengeld om "politieke strijd 
in zijn groóte scherpte anders dan nadelig te doen zijn", en zij wilde de verde
ling der raadszetels het liefst doen plaatshebben "zonder politieke strijd doch 
handelend naar recht en billijkheid ... rekening houdend met de verschillende 
inzichten van de burgers".41 Als tweede gouden regel gold "eenmaal gekozen 
altijd gekozen". Aftredende raadsleden moesten herkiesbaar gesteld worden. 
Deze erecode was voor de liberalen een maatstaf voor de betekenis die andere 
kiesverenigingen hechtten aan het door hen zo gekoesterde algemeen belang. 
Die verenigingen hadden immers te zorgen voor eenheid in de stemming, het 
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kiezen van de besten en voor continuïteit van het stadsbestuur. Als uitvloeisel 
hiervan gold als derde regel dat kandidaten door meer dan één kiesvereniging 
moesten worden aanbevolen. 

De liberalen zagen zich door het electorale succes van andere partijen en 
door de schending van bovengenoemde drie politieke erecodes rond 1900 
geconfronteerd met het "Nieuw-Bloed-Vraagstuk": hoe moesten zij op de 
politieke markt omgaan met godsdienst en partijpolitiek zonder eigen belangen 
en erecodes uit het oog te verliezen?42 Om hun positie te handhaven ontkwa
men ze niet aan een aanpassing van strijdwijze en erecodes. In navolging van de 
landelijke trend werkten de Arnhemse liberale kiesverenigingen vanaf 1905 ook 
met stembusafspraken en lijstverbindingen, bij voorkeur met de sociaal-demo
craten. Op die manier probeerden ze aanspraken van met name de confessione
le partijen in toom te houden en hen te dwingen zich te conformeren aan de 
spelregels. Gelet op de teruggang van het aantal confessionele raadsleden mag 
deze opzet geslaagd genoemd worden. 

Vanaf de jaren tachtig tot aan 1920 balanceerden de meeste katholieke 
raadsleden en hun kiesvereniging voortdurend tussen aanhankelijkheid aan 
enerzijds liberale erecodes en spelregels en anderzijds aan katholiek-confessio
nele belangen. Helde de balans in de jaren rond 1890 iets door naar de liberale 
zijde, in de periode 1905-1914 woog de samenwerking met de andere christe
lijke partijen het zwaarst. Tijdens de jaren 1914-1918 was er nauwelijks sprake 
van lokale politieke strijd. Alleen de sociaal-democraten maakten er bezwaar 
tegen dat zittende raadsleden automatisch werden herkozen en de politieke 
verhoudingen bevroren werden, en alleen zij braken in die tijd volledig met de 
liberale spelregels. Uiteindelijk maakte de invoering van het algemeen kiesrecht 
en de herziening van het kiesstelsel in 1917 een abrupt einde aan de liberale 
dominantie en het daarmee samenhangende politieke ethos. De politieke 
toekomst was aan massa-partijen met een herkenbare achterban en een eigen 
politiek programma. Dit besef drong in 1918 door in katholieke kring, met 
name bij de jonge generatie. Zij stond aan de basis van een succesvolle politie
ke mobilisatiecampagne, waarbij alle geledingen van de katholieke beweging 
werden ingeschakeld. 

Pacificatiepolitiek, 1920-1970 
Net als op nationaal niveau ontbrak het de liberalen, de confessionelen en de 
sociaal-democraten in Arnhem aan een numerieke politieke meerderheid in de 
periode vanaf 1920. Dat blijkt uit de gegevens over de samenstelling van de 
gemeenteraad in tabel 5. 
— De sociaal-democraten hadden met de SDAP tot 1946 en met de Partij van de 
Arbeid (PvdA) vanaf 1946 de grootste partij in Arnhem. Het aantal kiezers van 
de SDAP fluctueerde echter nogal. Zo leed zij bij de verkiezingen van 1927 en 
1931 een gevoelig verlies, met name omdat de Communistische Partij veel 
kiezers wegzoog. In 1935 maakte zij dat verlies ruimschoots goed met een 
stijging van het aantal raadszetels van 9 tot 14. 
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— Het confessionele blok van katholieken, anti-revolutionairen en christelijk-
historischen had weliswaar voortdurend een numeriek overwicht, maar bezette 
alleen in de periode 1946-1949 meer dan de helft van het totaal aantal raadsze
tels. 
— De katholieke partij — de Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP) vóór 1940 en 
de Katholieke Volkspartij (KVP) vanaf 1946 — was steeds de grootste confes
sionele partij. Zo nu en dan namen er ook 'dissidente' katholieke partijen aan 
de verkiezingen deel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1927 waren 3 op 
de 100 katholieke stemmen voor de RK Volkspartij, bij die van 1935 was de 
Katholieke Democratische Partij goed voor meer dan 4% van het totaal aantal 
katholieke stemmen.43 Het politiek dissidentisme in katholieke kring uit de 
periode 1945-1955 manifesteerde zich nauwelijks bij gemeenteraadsverkiezingen. 

— De macht van de liberalen takelde na 1920 verder af. In 1919 waren ze nog 
goed voor 9 raadszetels, in 1935 voor 3, het dieptepunt bereikten ze in 1946 met 
2 zetels in de raad. In de jaren zestig kropen ze uit een diep dal omhoog. 

Op nationaal niveau leidden vergelijkbare politieke getalsverhoudingen tot de 
vorming van coalitiekabinetten, waarin een sleutelrol was weggelegd voor de 
katholieken. Zij maakten zonder onderbreking deel uit van de diverse regerings
coalities. Blijkt uit de samenstelling van het Arnhemse college van wethouders 
een soortgelijke ontwikkeling? Overzicht 1 geeft een antwoord op deze vraag. 
— Na de verkiezingen van 1919 kwamen er vier wethouders: een sociaal-demo
craat, een katholiek en twee liberalen. Kennelijk mocht de breuk met het 
tijdperk van de liberale hegemonie niet al te groot zijn. Binnen twee jaar was 
de samenstelling gewijzigd ten gunste van de sociaal-democraten. De mutaties 
begonnen in februari 1921 met de ontslagaanvraag van de katholieke wethou
der. In zijn plaats werd de tweede sociaal-democratische wethouder gekozen. 
Enkele maanden daarna zag een van de twee liberale wethouders zich genood
zaakt zijn wethoudersfunctie neer te leggen vanwege de aanvaarding van een 
politiek ambt elders. Bij gebrek aan candidaten in liberale kring keerde de 
voormalige katholieke wethouder terug. 

— Vanaf 1921 tot 1970 heeft de katholieke partij steeds wethouders geleverd, in 
de periodes 1931-1946 en 1966-1970 zelfs twee. Vanaf 1946 tot 1969 had 
Arnhem bovendien een katholieke burgemeester in de persoon van С Matser. 
Het totale confessionele blok was vanaf 1923 voortdurend met twee of zelfs drie 
(1931-1935) wethouders vertegenwoordigd. 
— De sociaal-democraten waren in de raadsperiode 1931-1935 helemaal niet in 
het college vertegenwoordigd, en hadden in de jaren 1919-1921 en 1923-1927 
slechts één wethouder. De overige tijd waren er twee sociaal-democratische 
wethouders. 
— De liberalen kwamen er nauwelijks aan te pas: slechts in de jaren 1923-1927 
en 1931-1935 een wethouder. Wel kende Arnhem tot 1946 een liberale burge
meester. 
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Overzicht 1. De samenstelling van het college van wethouders naar politieke 
richting, 1920-1990 
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— Vanaf 1935 tot 1946 bestond er in Arnhem een rooms-rode coalitie. Alleen 
in deze periode was het confessionele blok verdeeld. 

Van echte afspiegelingscolleges was geen sprake, omdat of de liberalen (1927-
1931, 1935-1970) of de sociaal-democraten (1931-1935) geen wethouder lever
den. De nagenoeg permanente aanwezigheid van een alliantie tussen confessio
nelen en sociaal-democraten ondersteunt niettemin de stelling dat het gedrag 
van de Arnhemse politici vanaf 1919 tot in de jaren zestig in grote lijnen 
gereguleerd werd door de spelregels van de pacificatiepolitiek.44 Elementen 
hiervan waren een zakelijke politiek, gebaseerd op een pragmatische verdraag
zaamheid (de meerderheid beslist na het horen van de minderheid), een 
depolitisering door politieke zaken te behandelen volgens rekenkundige of 
juridische principes van haalbaarheid en evenredigheid, en overleg en besluit
vorming achter gesloten deuren tussen politieke elites die werken met volmach
ten van een betrekkelijk passieve, loyale achterban. 

Het convenant tussen de drie politieke groeperingen dat na de verkiezingen 
van 1919 tot stand kwam, was het eerste en nog onwennige begin van die 
pragmatische pacificatiepolitiek. In dit convenant werd de verdeling van de 
wethouderszetels geregeld, en werd de overeenstemming over een aantal 
politieke programmapunten bekrachtigd.45 Op papier mocht hiermee de pacifi
catie in Arnhem zijn beslag gekregen hebben, de praktijk was anders. We wezen 
hierboven al op de scheve verdeling van wethoudersposten. Verder hielden de 
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partijen er steeds wisselende en onderling afwijkende interpretaties van het 
convenant op na, zowel met betrekking tot de inhoud als tot de functie. Een 
wethouderscrisis in 1921 was hier het gevolg van. 

Vóór 1925 was er van een zakelijke politiek in Arnhem nauwelijks sprake. 
De diverse partijen zouden eerst nog aan den lijve moeten ervaren dat gedetail
leerde afspraken als getuigen van politieke tegenstellingen juist de bijl aan de 
wortel van het pacificatiestelsel waren. Het duurde enige tijd voordat het onder
linge wantrouwen was weggenomen en eigen partij-politieke standpunten waren 
gerelativeerd. Daarnaast had men tijd nodig om de principes van verdraagzaam
heid en evenredigheid te vertalen in concrete afspraken met betrekking tot de 
erkenning van aanspraken op en verdeling van subsidies. De politieke strijd ver
schoof in de jaren twintig geleidelijk van principiële actie naar het vraagstuk van 
de verdeling. Vanaf die tijd tot in de jaren zestig zorgden de spelregels van de 
pacificatiepolitiek voor betrekkelijk vreedzame en pragmatische oplossingen van 
spanningen tussen de diverse politieke stromingen en daarmee voor tamelijk sta
biele politieke verhoudingen met een stevige middenpositie voor de confessione
len. 

Deconfessionalisering en polarisering vanaf 1970 
In de tweede helft van de jaren zestig was het gedaan met de pacificatiepolitiek. 
De politieke elites kwam in eigen kring onder hevige kritiek te staan. Zowel ter 
linker- als rechterzijde deden zich afsplitsingen voor, zowel in het confessionele 
als in het sociaal-democratische en liberale kamp. Hier kwam bij dat de elites 
niet meer konden rekenen op een stabiele achterban. De bredere sociale 
bewegingen van sociaal-democraten, katholieken en orthodox-protestanten 
bevonden zich in de herfst van hun leven en vertoonden vele verschijnselen van 
ontbinding. Het is overbodig te zeggen dat deze interne perikelen hun weerslag 
hadden op de onderlinge verhoudingen tussen de politieke stromingen. Deson
danks bleef het politieke driestromenland in Arnhem na 1970 bestaan en wist 
geen enkele partij ooit een absolute meerderheid te behalen. Wel werden in de 
jaren 1970-1985 de fundamenten van het politieke bestel vernieuwd. Er deden 
zich namelijk drie grote verschuivingen voor: de inkrimping en concentratie van 
het confessionele blok, de wederopstanding van de liberalen en tenslotte de 
wisselvallige groei en versnippering ter linker zijde. 

Na een voorbereidingsperiode van twee jaar gingen de drie confessionele 
partijen in October 1969 een lijstverbinding aan in het Centrum van Christelijke 
Partijen (CCP). De KVP trad bij de raadsverkiezingen van 1970 niet meer op als 
zelfstandige partij. Hiermee liep men in Arnhem vooruit op landelijke ontwik
kelingen.46 Die lijstverbinding werd enige jaren later geformahseerd in de 
definitieve samenvoeging van de partijen in het Christen Democratische Appel 
(CDA). Aanleiding voor de relatief vroege lijstverbinding was het stemmen
verlies, waarmee de confessionele partijen vooral in de tweede helft van de 
jaren zestig geconfronteerd werden.47 Van harte ging de samenwerking in 1969 
evenwel niet. In AR-verband was men bevreesd dat de KVP het "voetstuk van het 
evangelie" niet lang heel zou laten. 
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Maar ook in één partij verenigd zagen de confessionelen in de jaren zeven
tig hun aanhang aanzienlijk inkrimpen. Het percentage CDA-stemmers daalde 
van ruim 37% in 1970 naar 27,3 % in 1990. Er was evenwel geen sprake van 
een voortdurende daling maar van schommelingen, met 1986 als dieptepunt. De 
CDA-aanhang daalde in dat jaar van 28.2% naar 23.4%. 

Het percentage stemmen op PvdA en W D vertoonde een soortgelijke fluctua
tie. De verkiezingen van 1974 bracht de progressieve combinatie (PvdA, PPR, PSP) 
bijna 44% van alle stemmen, en de VVD steeg van 15% in 1970 tot 21% in 1974. 
In 1978 verloren beide groeperingen een deel van die kiezerswinst. De VVD wist 
dat vier jaar later goed te maken, de PvdA in 1986. Dejaren zeventig en tachtig 
laten een vergelijkbaar patroon zien van sterk fluctuerende verkiezingsuitslagen 
en een daarmee corresponderende zetelverdeling in de raad. 

De verdeling van de wethouderszetels is een ander verhaal. In de jaren 
zeventig was er sprake van een afspiegelingscollege. Opmerkelijk was de positie 
van de liberalen. Als opvolger van Malser werd een liberale burgemeester 
benoemd, en voor het eerst sinds 1935 werd er in 1970 een liberale wethouder 
gekozen. Vanaf 1970 tot 1986 leverde de WD steeds een of twee wethouders. 
In 1979 barstte de poreuze alliantie tussen christen-democraten, progressieven 
en liberalen. De wethouders van de progressieve combinatie stapten op. Het 
CDA ging verder met de WD. 

In de periode 1982-1986 hielden de grote stromingen elkaar aardig in even
wicht, zowel in de raad als in het college. In de raadsperiode 1986-1990 hadden 
de sociaal-democraten een overwicht met vier wethouders tegenover twee voor 
het CDA. Deze coalitie leed in 1989 schipbreuk. De CDA-wethouders stapten op. 
Na de verkiezing van 1990 bleef het CDA buiten het college. Al met al beteken
de dit dat de christelijke partijen voor het eerst in zeventig jaar geen deel 
uitmaakten van het college van Burgemeester en wethouders. 

Zowel de fluctuaties in de verdeling van raadszetels als de wisselende 
bezetting van het wethouderscollege wijzen op een politieke cultuur van polari
satie. Dit ging gepaard met een proces van deconfessionalisering. Dit kwam 
onder meer tot uitdrukking in het uitzwermen van katholieke kiezers over 
diverse politieke richtingen, zij het dat de kerksen onder hen deel bleven 
uitmaken van de kern van het CDA. Als voorbeeld van deconfessionalisering kan 
ook worden verwezen naar het feit dat het CDA in de jaren tachtig behalve belij
dende ledenvan de diverse kerkgenootschappen ook onkerkelijken en onkerksen 
wist aan te spreken, en daarmee tot een middenpartij kon uitgroeien.48 

5. GRENZEN BINNEN EEN STAD: BESLUIT EN SAMENVATTING 

Veel typeringen van Arnhem en de Arnhemmers hebben betrekking op de 
periode vóór 1920 en op een relatief klein deel van de bevolking. Zo heeft de 
stad een hardnekkige reputatie als Gelders Haagje, luxe woonstad of als "bol
werk van taaie en saaie burgerlijkheid".49 De stijve en deftige Arnhemmers 
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zijn wel eens afgeschilderd als de beste testcase voor komieken: "als ze in 
Arnhem lachen doen ze het overal".50 Deze subjectieve oordelen over de stad 
en haar bewoners zijn een eigen leven gaan leiden, maar bieden onvoldoende 
houvast voor een typering van de omgeving waarbinnen de Arnhemse katholie
ken tot beweging kwamen.51 In dit hoofdstuk is getracht het karakter en de 
ontwikkeling van Arnhem te schetsen met behulp van objectieve gegevens over 
de samenstelling van de bevolking, de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en 
tenslotte de religieuze en politieke verhoudingen. Ter afsluiting maken we eerst 
een balans op van deze schets. Vervolgens gaan we na in hoeverre de Arnhem
se katholieken een bijzondere positie innamen? We sluiten het hoofdstuk af 
met een karakterisering van enkele belangrijke breukvlakken in de ontwikkeling 
van de stad Arnhem. 

Het karakter van de stad Arnhem is als volgt in vijf punten samen te vatten. 
De demografische ontwikkeling van Arnhem was in de tweede helft van de 
negentiende eeuw opmerkelijk. In vergelijking met steden van gelijke omvang 
groeide het aantal inwoners in deze periode snel ten gevolge van een exceptio
neel migratie-overschot. Gedurende de twintigste eeuw week Arnhem in 
demografische zin niet veel af van het landelijke patroon. 
De beroepenstructuur. Arnhem wordt doorgaans afgeschilderd als provincie
hoofdstad van ambtenaren en bestuurders, als regionaal centrum van handel en 
verkeer, en als stad van winkels in luxe artikelen en mode. In die typeringen 
wordt ten onrechte vergeten dat in het negentiende-eeuwse Arnhem relatief 
veel mannen werkzaam waren in een betrekkelijk kleinschalige nijverheid en 
dat grootschalige industriële bedrijven in de eerste helft van de twintigste eeuw 
velen arbeid verschaften. Arnhem maakte een ontwikkeling door van 'luxe 
woonstad' via Sverkstad' tot stad van ambtenaren en beambten. 
De ruimtelijke ontwikkeling van de stad ging samen met segregatie in zowel 
functionele als sociale zin. Er ontstonden aparte industrieterreinen, woonwijken, 
winkel — of kantoorgebieden en groene zones. Daarnaast was er sprake van 
sociale grenzen tussen buurten en woonwijken en binnen parochies. 
Religie. Er is geenszins sprake geweest van een slaperig bestaan van de kerk te 
Arnhem, zoals wel wordt beweerd. Rond 1840 kwam er leven in de kerkelijke 
brouwerij. De groei van het aantal kerkgenootschappen in de tweede helft van 
de negentiende eeuw maar vooral de toename van de onkerkelijkheid na 
ongeveer 1890 hebben ook in Arnhem in eerste instantie vooral de hervormde 
kerk getroffen. Het aandeel van de hervormden nam af, dat van de katholieken 
bleef in het tijdvak 1850-1971 met ongeveer 40% redelijk stabiel. Na 1945 
groeide het aantal onkerkelijken fors tot ca. 30% in 1971. 
Politiek. Van liberaal bolwerk naar politiek meerstromenland, zo hebben wij de 
politieke veranderingen tussen 1880 en 1920 samengevat. Tussen 1920 en 1970 
werd het politieke landschap gedomineerd door sociaal-democraten en confes
sionelen, met name katholieken. De liberalen stonden als kleine minderheid 
nagenoeg buiten spel. Vanaf 1970 was er sprake van steeds wisselende verhou-
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dingen tussen een sociaal-democratisch blok, een christen-democratische 
alliantie en een liberale partij. Van een band tussen partijen en brede maat
schappelijke bewegingen was nauwelijks nog sprake. 

In de periode 1850-1970 was ongeveer 40% van de Arnhemmers katholiek. 
Deze numeriek sterke positie kwam geenszins tot uitdrukking in de politieke 
verhoudingen. Pas na 1919 vormden de katholieken een machtsfactor van 
betekenis. Maar de bijzondere positie van de Arnhemse katholieken kende ook 
andere facetten. Dat blijkt uit de volgende gegevens over leeftijdsamenstelling, 
huwelijksvruchtbaarheid, beroepensamenstelling, en vestigingspatronen. 

Uit de volkstellingen van 1947, 1960 en 1971 blijkt dat bij de katholieken de 
lagere leeftijdsklassen sterk en de hogere zwak vertegenwoordigd waren. In 
1947 was ruim 42% van de Arnhemmers katholiek, van de ouderen vanaf 65 
jaar 33%, en van de jongeren tot 14 jaar ruim 44%. In 1960 waren deze cijfers 
respectievelijk 40%, 32% en 43%. De vergelijkbare reeks voor het jaar 1971 
was nagenoeg identiek: 40%, 33% en 43%. 

Deze oververtegenwoordiging van lagere leeftijdsklassen was het onmisken
bare gevolg van een relatief hoge huwelijksvruchtbaarheid van katholieke 
vrouwen. Op basis van de gegevens van de volkstelling van 1960 hebben we 
berekend dat het gemiddeld aantal kinderen van de vóór 1939 gehuwde katho
lieke vrouwen lag op 3.9, tegenover 2.7 voor hervormde moeders, 3.5 voor 
gereformeerde, 2.6 voor moeders zonder kerklidmaatschap en tenslotte 2.6 voor 
de overige moeders.52 Het beeld van de kinderrijke katholieken ging ook in 
Arnhem op. Verder is gebleken dat het kindertal het hoogst was bij katholieke 
vrouwen die vóór 1918 huwden: zij hadden gemiddeld 5 kinderen. De vrouwen 
uit het huwelijkscohort 1919-1928 hadden daarentegen 4 kinderen, en die uit 
1929-1938 kregen er 3.7. De huwelijksvruchtbaarheid van de katholieke vrouwen 
liep dus vanaf 1920 voordurend terug. Daarnaast waren er grote verschillen 
naar beroepsgroep. De katholieke echtgenotes van vrije beroepsbeoefenaren 
baarden gemiddeld 2.9 kinderen, die van arbeiders met een middelmatig 
inkomen 4.05 en van landbouwers 5.9. 

Gelet op de beroepen waren de Arnhemse katholieken in de negentiende 
eeuw net als elders in Nederland sterk vertegenwoordigd in de categorie kleine 
bazen, winkeliers, kleine kooplieden en manufacturiers alsmede in de categorie 
ambachtslieden en arbeiders. Tot de eerste categorie behoorden nogal wat katho
lieken van Westfaalse afkomst, die zich in de eerste helft van de eeuw in Arnhem 
vestigden. Medio twintigste eeuw waren de sporen van het verleden nog merk
baar in de beroepstellingen.53 De Arnhemse katholieken waren in 1947 sterk 
vertegenwoordigd onder bijvoorbeeld industrie-arbeiders, winkelbedienden en 
horeca-personeel. Hun aandeel in de categorie intellectuelen en vrije beroepen 
was onder de maat. Dit gold ook voor de ambtenarij en de employés. 

Huizen, straten en wijken waren wel markeringspunten van sociale grenzen 
maar niet van religieuze. De ruimtelijke segregatie van religieuze en politieke 
groeperingen bleef in Arnhem beperkt tot enkele "rode huizenblokken, roomse 
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huizenblokken en anderszuilige huizenblokken". Deze ontstonden na 1920 als 
gevolg van de activiteiten van diverse woningbouwverenigingen. Er is echter 
geen sprake geweest van ruimtelijke apartheid, waar een liberaal raadslid in 
1962 nog voor vreesde.54 Er waren geen buurten of wijken waarin alleen 
katholieken woonden of alleen sociaal-democraten. Katholieken trof men overal 
aan, zowel aan de singels als in de buurten achter de spoordijk, zij het dat het 
percentage kathoheken in Klarendal van oudsher hoog was. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw hadden zich hier relatief veel migranten uit de 
overwegend katholieke Liemers gevestigd. 

Tenslotte een typering van enkele breukvlakken in de ontwikkeling van Arnhem 
die ter ondersteuning dienen van de periodisering die verder in deze studie 
gehanteerd wordt. Een vijftal breukvlakken passeren de revue, te weten de 
jaren rond 1870, 1900, 1920, 1945 en 1970. 
1870. In een nieuwjaarsbericht van de Amhemsche Courant 'm 1870 werd op 
pregnante wijze een vrijzinnig-liberale visie verwoord op een "nieuwe tijd van 
contrasten": 

"Overal ziet men een streven om zich van oude banden te ontdoen, om te zijn een vrije 
burger in eene vrijen staat en een vrij mens in een vrije maatschappij, en vrij te wezen niet 
alleen in bet burgerlijke, politieke en maatschappelijke, maar ook in het kerkelijke, geeste
lijke en godsdienstige. Doch daarnaast merkt men er een contrastreven op, een streven om 
de mensch, de burger en de leek terug te brengen onder eene strenge voogdij, onder het stipt 
toezigt van de kerk of geestelijke curators, van tucht- en zedenmeesters die van hunne 
autoriteit geene rekenschap te geven hebben en vergen dat men terug keere tot de oude 
geloven en de oude onderdanigheid".55 

De schrijver-redacteur gaf een simpele verklaring van deze polarisatie: "hoe 
wereldlijker de wereld wordt, hoe kerkelijker de kerk". Hij voegde hier nog aan 
toe dat de kerk vanuit haar standpunt groot gelijk had, maar al bij voorbaat een 
verloren strijd streed omdat wetenschap en techniek niet te stoppen waren. 

Hier is een krant aan het woord die een reputatie had ultra-liberaal te zijn 
en radicaler dan Thorbecke. Pleidooien voor de grondwetsherziening in 1848 
hadden haar zelfs complimenten opgeleverd van de zijde van het katholieke 
blad De Tijd?6 Via de Amhemsche Courant speelde het verlicht liberale regen
tendom uit Arnhem mee op het platform van nationale opinievorming. Het 
Nederlandse liberalisme vond in Arnhem in de negentiende eeuw een van zijn 
belangrijkste steunpunten. De hierboven aangehaalde passage uit 1870 was 
kenmerkend voor het denken van de libertijnse heren, dat tot 1920 zowel de 
stedelijke politiek als het culturele en sociale klimaat domineerde. Naar het 
oordeel van de Arnhemse katholieke publicist en politicus Bernard Verhoeven 
waren deze heren "in principe verdraagzaam mits de grenzen van hun eigen
belang niet werden geschonden".57 

2900 en 1920. Met een flinke dosis scepsis kondigden de liberale kranten in 
1900 aan dat de "verpolitieking" in de Arnhemse raadzaal een feit was. De 
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katholieke, sociaal-democratische en orthodox-protestantse bewegingen waren 
definitief binnengedrongen in het liberale bastion. Maar het duurde tot 1919 
aleer zij dat bastion wisten af te breken. De liberale burgemeester S. de Mon-
chy (1921-1934) gaf de volgende schets van de veranderingen die rond 1920 
optraden. Over de Arnhemse samenleving vóór 1920 schreef hij: 

"In politieleen zin onbetwist linksch, was Arnhem jaren lang geregeerd geweest door patrici-
sebe families, die, met den adel en de Indische import-bewoners verkeerende, toch tot zekere 
hoogte apart staande, het merg der bevolking uitmaakten". 

De verkiezingen in 1919 brachten echter een ommekeer en leidden daarom 
naar zijn zeggen tot spanningen tussen de personen 

"die de politieke macht in handen hebben eenerzijds en aan de andere kant de kringen, die 
'm Arnhem van oudsher den toon aangaven en die nog in het vereenigingsleven, in de 
liefdadigheid, in het maatschappelijk verkeer de leiding hadden". 

De Monchy wees in het verlengde hiervan op de diepe kloof tussen "het 
college, met, 's Raads meerderheid achter zich, en het in sociaal opzicht 
toonaangevende deel der burgerij".60 Maar zo haastte hij zich te zeggen, het 
moderne openbaar bestuur vroeg om een samenwerking van personen van zeer 
uiteenlopende politieke richtingen, voortgekomen uit verschillende sociale 
milieus. Daaraan hadden ook de liberalen in Arnhem maar te wennen. 

Verhoeven typeert die veranderingen rond 1920 vanuit een ander perspec
tief. Naar zijn mening ging na de eerste wereldoorlog een wereld "doordrenkt 
van groot en klein burgerdom" en gekenmerkt door een weinig hartstochtelijk 
klimaat van "gematigdheid" en "halftinten" de hoek om.61 De alleenheer
schappij van de liberale grootburgerij verdween over de gehele linie van poli
tiek, sociaal leven en cultuur.62 Vergeten en verscholen groepen kwamen snel 
op, en namen tijdens het interbellum de macht over. Hoewel de katholieken als 
collectief pas in deze tijd volledig aan hun trekken kwamen, vond binnen de 
katholieke samenleving een vergelijkbare transformatie plaats, aldus Verhoeven. 
Als jonge progressieve katholiek en als bestuurder van tal van katholieke 
organisaties had hij van nabij het eind meegemaakt van wat hijzelf later 
omschreef als een triumviraat van adel, patriciaat en clerus. 

1945 en 1970. De jaren 1945 en 1970 zijn op te vatten als start en slot van een 
bijzondere episode, namelijk die van een doorbraak van vastomlijnde en starre 
politiek-maatschappelijke grenzen tussen bevolkingsgroepen in Arnhem. In 
politiek opzicht leidde de gemeenschappelijke ervaring van bezetting en 
evacuatie niet tot een doorbraak, tenzij de benoeming in 1946 van С Matser als 
eerste katholieke burgemeester als zodanig verstaan wordt. Zijn benoeming 
dient echter eerder te worden beschouwd als een officiële bevestiging en 
erkenning van al lang vóór 1940 veranderde politieke verhoudingen. Had 
Arnhem steeds een liberale burgervader van meestal vrijzinnig protestantse snit 
gehad, nu kreeg een katholieke "volksjongen uit Klarendal" de voorzitters-
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Installatie van burgemeester Matser op 28 juni 1946. (Foto Gemeentearchief 
Arnhem) 

hamer van het stadsbestuur in handen. Protesten van met name kerkeraden 
tegen dit ministerieel besluit, omdat het niet in overeenstemming zou zijn "met 
de godsdienstige gevoelens en de geestelijke richting van het overgrote deel van 
de burgerij", haalden niets uit.63 

De wederopbouw van de stad vergde een daadkrachtig en eensgezind 
optreden van de diverse partijen. Tijd voor ideologische geschillen was er niet. 
Dit heeft er wellicht mede toe geleid dat de samenwerking van de partijen in 
die periode een zuiver pragmatisch karakter droeg. Van een echte toenadering 
was geen sprake. Elke groepering was voor zich druk doende om intern orde op 
zaken te stellen. Zelfs het idee van een "Arnhemse Gemeenschap" — opgezet 
als een gesprekscentrum voor allerlei groeperingen — leed zowel in 1947 als in 
1950 schipbreuk in de raad. Met name de PvdA verbaasde zich er over dat in 
Arnhem, waar meer dan elders de mensen een gemeenschappelijk lot ondergin
gen, de weg naar een dergelijke Arnhemse gemeenschap niet gevonden werd.64 

Hoewel Matser er prijs op stelde te vermelden dat hij persoonlijk had getracht 
zo'n gemeenschap te Arnhem tot stand te brengen, was het ook hem niet gelukt 
deze minimale doorbraak te bewerkstelligen.65 Hij liet er zich niet over uit wie 
de spelbrekers waren. De sociaal-democraten wezen in 1949 de beschuldigende 
vinger naar de katholieken, die volgens hen naar isolationisme streefden.66 De 
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KVP zei op haar beurt op zich zelf wel te sympatiseren met het streven naar een 
versterking van de band tussen de diverse bevolkingsgroepen, maar daarbij te 
willen vertrekken vanuit eigen bestaande organisaties. Zij zagen geen heil in 
nieuwe, onafhankelijke samenwerkingsverbanden.67 

De politiek-maatschappelijke scheidslijnen werden dus door de elites na 
1945 weer hoog opgetrokken. In de loop van de jaren vijftig werd desondanks 
op het bestuurlijk-ambtelijke vlak een doorbraak voorbereid. Vanaf die tijd 
kwam er namelijk een groeiend aantal overlegorganen (in de sfeer van de 
gezinszorg, de jeugdzorg, het maatschappelijk werk) tot stand waarbij naast de 
lokale overheid ook vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepe
ringen betrokken waren. Deze organen kregen geleidelijk grotere bevoegdheden 
en werden autonomer. In combinatie met de veranderende partij-politieke 
verhoudingen en het sedert 1945 snel in omvang toegenomen sociale verkeer 
tussen de diverse levensbeschouwelijk gekleurde bevolkingsgroepen, leidden 
deze vormen van samenwerking uiteindelijk rond 1970 tot een definitieve 
doorbraak van politiek-maatschappelijke grenzen. 



3. Als katholieke minderheid in actie 

Uit het feit dat de Arnhemse katholieken in 1796, het jaar van de grondwette
lijke gelijkstelling, zo weinig van zich lieten horen, concludeerde Eijsink "dat 
het katholieke volksdeel hier eenvoudig niet rijp was voor een actieve deelname 
aan het politieke leven".1 In het prille stadium van hun volwaardig lidmaat
schap van de samenleving was naar zijn mening het sociaal en cultureel niveau 
van het katholieke volksdeel niet zodanig "dat zij op succesvolle wijze aan het 
openbare leven konden deelnemen".2 

Als mogelijke oorzaken van deze politieke en culturele inertie van katholie
ken noemt Eysink een gebrek aan leidende figuren en vooral het gedurende 
lange tijd ontbreken van mogelijkheden tot sociaal-economische en politieke 
ontplooiing en het ontberen van een aantal primaire burgerrechten.3 Evenals 
lutheranen, mennonieten en joden konden de katholieken weliswaar vanaf 1737 
het kleine burgerschap kopen, ze bleven uitgesloten van het bekleden van 
openbare ambten, van het jachtrecht, en van het recht kinderen in het weeshuis 
te plaatsen. Voor de katholieken en de joden kwam hier nog bij dat gilden voor 
hen gesloten bleven en dat het burgerrecht niet op hun kinderen kon worden 
overgedragen. In 1747 trok het stadsbestuur deze regeling weer in. Het aantal 
katholieken dat deze burgerrechten verwierf bleef gering. Ook toen de Arnhem
se katholieken in 1784, net als de Utrechtse en een jaar later de Nijmeegse, met 
positief gevolg openstelling van enige kleine ambten — in elk geval geen 
bestuurlijke — vroegen, bleven de gilden voor hen gesloten.4 De grondwet van 
1796 betekende in formeel-juridische zin het einde van twee eeuwen uitsluiting. 
Katholieken konden voortaan op voet van gelijkheid meedingen naar functies 
waar de overheid de beschikking over had. De gelijkstelling mocht hiermee een 
juridisch feit zijn, achterstelling en achterstand waren hiermee echter niet ipso 
facto uit de wereld. 

Maatschappelijke achterstelling en achterstand als motief en drijfveer van actie 
is een centraal thema in de klassieke benadering van het ontstaan van sociale 
bewegingen. Ook vormt het de kern van wat in het verzuilingsdebat de eman-
cipatiethese wordt genoemd. Volgens Thurlings wordt de verzuiling in die these 
voorgesteld "als een reactie op de maatschappelijke deprivatie van bepaalde 
bevolkingsdelen, in het bijzonder van het katholieke volksdeel".5 Hoewel deze 
these door de meeste auteurs wordt afgewezen, zeker als hypothese die bij 
uitsluiting van andere het ontstaan en de ontwikkeling van de katholieke zuil c.q. 
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beweging verklaart, blijft het opvallend dat het feit van een maatschappelijke 
deprivatie van de katholieken in het algemeen niet wordt ontkend. Juist dit 
gegeven is voor ons aanleiding geweest om in dit hoofdstuk te onderzoeken of, 
wanneer, in hoeverre, door wie, en met welke oogmerken en resultaten de 
minderheidspositie van de Arnhemse katholieken als motief werd aangewend om 
hen in beweging te krijgen en te houden. Uitgangspunt bij dat onderzoek is de 
idee dat het geloof in achterstelling en achterstand voor de aanhangers van de 
beweging belangrijker is dan het objectieve bestaan ervan. Even als ideologische 
motieven kunnen ook gevoelens van discriminatie door middel van mobilisatie-
processen georganiseerd en gemanipuleerd worden, ze kunnen worden versterkt 
en vervolgens weer worden afgezwakt. De Arnhemse katholieken moesten 
worden overtuigd van het feit dat er van ongelijkheid en ongelijke behandeling 
sprake was én dat dit niet terecht was. Alvorens tot gerichte actie over te 
kunnen gaan om hun minderheidspositie ongedaan te maken, moesten ze 
bovendien gaan geloven in mogelijkheden tot verandering. Maar tot deze extern 
gerichte acties kwam het lang niet altijd, te meer daar het collectieve bewustzijn 
van achterstelling en achterstand op zichzelf evengoed doel van actie kon zijn. 

In dit hoofdstuk wordt de volgende werkwijze gevolgd. In de eerste paragraaf 
wordt de minderheidspositie van de Arnhemse katholieken in objectieve zin 
nagegaan. Daarna wordt in paragraaf 2 uitgebreid stilgestaan bij de activiteiten 
van priester Th. Brouwer als ideoloog van achterstand en actie. Brouwer was 
van 1848 tot 1873 pastoor van de Walburgisparochie, en hij werd de eerste 
deken van de katholieke gemeente in Arnhem na het herstel van kerkelijke 
hiërarchie in 1853. Brouwer wordt wel de "emancipator" van Arnhems katholie
ken genoemd.6 Zijn organisatorische talenten kwamen vooral in Arnhem tot 
uiting, zijn kwaliteiten als redenaar en schrijver werden in heel katholiek 
Nederland erkend. Hij verzorgde onder meer de slotrede 'Over het gezag der 
Kerk' bij gelegenheid van de sluiting van het Provinciaal Concilie te 's-Herto-
genbosch in 1865, en een feestpredicatie in 1867 bij de eerste H. Mis van H. 
Schaepman, die zich later als priester-staatsman zou manifesteren als drijvende 
kracht achter de katholieke beweging in Nederland. Brouwer schreef van 1837 
tot aan zijn dood in 1873 vele geruchtmakende brochures, verweerschriften en 
artikelen, onder meer in de Catholijke Nederlandsche Stemmen, later Kerkelijke 
Courant. In paragraaf 2 worden enkele publicaties behandeld die op Arnhem 
betrekking hebben. De volgende twee paragrafen geven antwoord op de vraag 
of en in welke zin de minderheidspositie van de katholieken op de politieke 
agenda stond? Paragraaf 3 behandelt de periode tot 1920, paragraaf 4 het 
tijdvak na 1920. 

1. DE ARNHEMSE KATHOLIEKEN ALS MINDERHEID 

Volgens Van Dalen en Wolters werden in het midden van de negentiende eeuw 
Roomsen "met uitzondering gevonden onder de regenten, noch onder diegenen 

54 



die cultureel of economisch leiding gaven".7 In de Arnhemse binnenstad 
wemelde het volgens hen daarentegen van roomse armen onder wie veel 
paupers.8 Dit algemene beeld van een ondervertegenwoordiging aan de top en 
van een overmatig aandeel van katholieken in de lagere sociale strata is een te 
simpele voorstelling van zaken en dient nader te worden gepreciseerd. We 
constateerden al dat katholieken in Arnhem sterk vertegenwoordigd waren 
onder neringdoenden en arbeiders en dat zij relatief weinig overheidsbetrekkin-
gen vervulden.9 Voor een verdere inkleuring van hun minderheidspositie 
volstaan we met enkele gegevens over de economische welstand van de negen-
tiende-eeuwse katholieken. We nemen hiervoor drie criteria: kiesrecht, belas
ting, en bedeling. 

Kiesrecht. Het katholieke aandeel in de Arnhemse gemeenteraad was tot 1919 
relatief klein. Een van de oorzaken hiervan was het geringe percentage katho
lieke kiesgerechtigden. In de periode van 1880 tot 1896 bestond het electoraat 
voor de verkiezingen van de gemeenteraad voor niet meer dan 20 á 25% uit 
katholieken. In 1884 waren er op een totaal van 2063 kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraad ruim 500 katholieken.10 Op katholieke stemmen alleen zou W. 
Cremers in dit jaar nooit als raadslid gekozen zijn; bij de herstemming kreeg hij 
dan ook de noodzakelijke steun van 250 niet-katholieken. Blijkbaar betaalden 
relatief weinig katholieken voldoende belasting om aan de normen van het 
censuskiesrecht te kunnen voldoen. Vóór 1884 was dit niet anders. Na 1896 
kwam hier geleidelijk verandering in omdat het kiesrecht werd uitgebreid. Tabel 
6 geeft een indruk van de snelle groei van het totale Arnhemse electoraat na 
1890. 

Tabel 6. Het aantal kiesgerechtigden voor de verkiezingen van leden van 
Tweede Kamer en Gemeenteraad in de periode tot 1920 (in percen
tage van de totale mannelijke Arnhemse bevolking). 

Jaar 

1851 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1918 

Belasting. De verschuldigde belasting is een graadmeter van welstand. Twee 
bronnen hebben we geraadpleegd: voor de jaren 1870, 1880 en 1890 de lijsten 
van Aangeslagenen in de provincie met stemrecht voor de Eerste Kamer, en voor 

Kiesgerechtigden 
voor Tweede Kamer 

584 (6.7%) 
760 (7.0%) 

1058 (6.9%) 
1471 (7.7%) 
2737 (11.7%) 
5055 (19.0%) 
8045 (26.3%) 

15625 (46.5%) 

Kiesgerechtigden 
voor Gemeenteraad 

796 (9.1%) 
1040 ( 9.6%) 
1382 (9.0%) 
1985 (10.4%) 
2730 (11.7%) 
4910 (18.5%) 
7515 (24.6%) 

14668 (43.7%) 
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1875, 1880 en 1900 de Naamlijsten van aangeslagenen in de plaatselijke directe 
belasting. De resultaten bevestigen het beeld van een relatief gering aantal 
katholieken onder de hogere strata. 

De lijsten van Gelderse kiesgerechtigden voor de Eerste Kamer laten zien 
dat een groot deel van dit electoraat in Arnhem woonde. Hiertoe behoorden 
slechts enkele katholieken. In 1870 waren er 134 personen kiesgerechtigd in 
Gelderland. Hiervan woonden er 41 in Arnhem, waaronder slechts 3 katholie
ken. In 1880 en 1890 was het aandeel van de Arnhemse katholieken iets gro
ter.11 Uit de lijst van 1870 blijkt dat, naar deze maatstaf gemeten, met steen-
fabrikant Verwaayen de vermögendste katholiek in de gemeenteraad was geko
zen. Met zijn dertigste plaats op de Gelderse ranglijst behoorde hij nog net tot 
de stedelijke toplaag. De tweede katholiek was С van Nispen tot Sevenaer, die 
toen al ettelijke pogingen ondernomen had als raadslid gekozen te worden. De 
derde in de rij was G. baron van Dorth tot Medler. De lijsten uit 1880 en 1890 
vermelden behalve deze drie namen verder nog leden van de patricische 
families Thijssen en Cremers, van de steenfabrikanten Terwindt en Walters, van 
de wijnhandelaren Kolfschoten en Ketelaar en tenslotte van enkele kooplieden 
en juristen. 

De plaatselijke directe belasting geeft hetzelfde beeld te zien. Hoewel we 
niet volledig zijn geïnformeerd over de religieuze gezindheid van alle in die 
lijsten genoemde personen, is er over de conclusies geen twijfel mogelijk. De 
aangeslagenen werden in 1875 verdeeld in 21 klassen. Wij hebben alleen de 
twaalf hoogste klassen bekeken met in totaal 176 personen. Hiervan waren er 
acht katholiek. Zelfs wanneer we de elf personen waarvan we de religieuze 
kleur niet met zekerheid hebben kunnen vaststellen buiten beschouwing laten, 
is dit een schamel aantal. De weduwe M. Büncker-Bahlmann scoorde als 
katholiek het hoogst met de zevende klasse. Tot de volgende welstandsklasse 
behoorde advocaat A. Sinkel, een verre verwant van bovengenoemde weduwe, 
en net als zij een telg van een van oorsprong Westfaalse familie van textiel- en 
lakenhandelaars. De overige zes katholieken waren achtereenvolgens С van 
Nispen tot Sevenaer, G. van Dorth tot Medler, J. van Lamsweerde, J.A. Ter
windt en tenslotte vader J. en zoon T. Verwaayen. 

Vergelijkbare gegevens voor de jaren 1880 en 1900 wijzen uit dat er voor de 
katholieken een lichte verbetering was opgetreden in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw. Het percentage katholieken in de tien hoogste belastings
klassen kwam echter nog niet boven de tien.12 Zoals verderop in deze studie 
zal blijken, maakten nagenoeg alle hierboven genoemde welgestelde katholie
ken deel uit van de elite van de Arnhemse katholieke beweging.13 

Armenzorg. Welk deel van de katholieke bevolking tot de armlastigen behoorde, 
valt moeilijk te zeggen.14 Op basis van een schatting komen we voor de jaren 
vijftig van de negentiende eeuw op 20 á 25% van de katholieke bevolking, een 
met Utrecht vergelijkbaar percentage.15 De armlastigheid van de katholieken 
blijkt uit het relatief groot aantal bedeelden en de verhoudingsgewijs geringe 
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inkomsten van het R.K. Parochiaal Armbestuur. Dit werd in Arnhem algemeen 
onderkend door katholiek en niet-katholiek, en kwam ook tot uitdrukking in de 
afspraken die gemaakt werden door het Algemeen Armbestuur vanaf 1833 tot 
1856 en daarna door het Burgerlijk Armbestuur tot 1890.16 Deze afspraken 
behelsden de verdeling van de subsidies van de Drie Gasthuizen aan de 
instellingen voor armen. Gedurende dejaren 1842-1854 kregen de katholieken 
59% van het beschikbare bedrag. Het R.K. Armbestuur moest de meeste 
behoeftigen bedelen en had door een gering eigen vermogen weinig inkomsten, 
zo luidde de argumentatie. 

De Armenwet van 1854 veranderde weinig aan deze bijzondere situatie te 
Arnhem. De Drie Gasthuizen bleef subsidies beschikbaar stellen aan de 
diakonieën.17 Vanaf 1856 tot 1870 ontving het katholiek armbestuur wederom 
ongeveer 59% van het totale bedrag. In 1860 betekende dit wel circa 60% van 
al zijn inkomsten. De Nederlandse Hervormde Diaconie, met een nagenoeg 
gelijk aantal bedeelden, ontving in die periode daarentegen 37%, ongeveer een 
kwart van haar inkomsten. 

Hoewel in 1870 de financiering van de armenzorg licht werd gewijzigd, veran
derde het subsidie aan de katholieken nauwelijks.18 Dat was wel het geval in 
1890. Onder druk van de Nederlandse Hervormde Diaconie adviseerde de 
gemeenteraad het bestuur van de Drie Gasthuizen voortaan gelijke bedragen uit 
te keren aan de katholieke en nederlandse hervormde armbesturen. Vreemd 
genoeg erkende de raad tegelijkertijd dat er relatief veel katholieke armen waren, 
dat de katholieken in verhouding weinig eigen middelen bezaten voor de bede
ling, en dat katholieke armen lagere bedragen uitgekeerd kregen. Met cijfers 
werd deze ongelijkheid gestaafd: in 1889 bijvoorbeeld had de Hervormde Diaco
nie slechts drie bedeelden meer dan het katholieke armbestuur, terwijl de 
collecte langs de huizen voor de hervormden bijna twee maal zoveel opbracht.19 

Volgens het gematigd-liberale raadslid A. Moll vloeide dit niet voort uit geringer 
offervaardigheid bij de katholieken maar het was volgens hem algemeen bekend, 
"dat zij in het algemeen minder rijkdom genieten dan de protestanten".20 

Over de maatschappelijke positie van de Arnhemse katholieken kan op grond 
van bovenstaande gegevens geen twijfel meer bestaan: zij telden verhoudingsge
wijs weinig kiesgerechtigden, weinig vermogenden en veel armen. Deze achter
standspositie werd publiekelijk erkend door katholiek en niet-katholiek. In de 
volgende paragraaf komt naar voren hoe en in welke zin pastoor-deken Brouwer 
vanaf het midden van de negentiende eeuw als eerste die historische erfenis van 
achterstelling en achterstand systematisch in kaart bracht en aan de kaak stelde. 

2. PASTOOR BROUWER ALS IDEOLOOG VAN ACHTERSTAND EN ACTIE 

"Er is een tijd van zwijgen, maar er is ook een tijd van spreken" zo luidt de 
ondertitel van de brochure Arnhem in 1855, naar waarheid geschetst door een 
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katholiek Nederlander. De vermoedelijke auteur is pastoor Brouwer. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de Arnhemse katholieken werden niet alleen de 
liberale "verdraagzaamheid" van Arnhem en de systematische uitsluiting van 
katholieken op de korrel genomen maar tevens de antipapistische activiteiten 
en "lage zielenkooperij" van met name orthodoxe protestanten gehekeld.21 

Aan de praktijk van uitsluiting en behandeling als tweederangs burger 
waren de katholieken reeds eeuwenlang gewend, zo stelde Brouwer, maar met 
de "grenzeloze verwarring" en "verregaande huichelarij" van de "proselythen-
makerij" door de Evangelische Maatschappij was naar zijn mening de integriteit 
van het katholieke geloof in het geding. Deze openlijke schending van de tot 
dusver algemeen gerespecteerde regel van "baas op eigen erf" gaf te samen 
met de gang van zaken rond twee onderwijskwesties voedsel aan een diepe 
verontwaardiging bij pastoor Brouwer en zijn geestverwanten. Bij die onderwijs
kwesties — de zaak Janssens die speelde vanaf 1842 tot 1850, en de zaak Van 
der Bach uit 1855 — stonden katholieken en het gemeentebestuur tegenover 
elkaar.22 

De verontwaardiging over de bekeringsdrift van orthodoxe protestanten en 
de halsstarrige houding van het liberale gemeentebestuur in die twee onderwijs
kwesties deed Brouwer besluiten de systematische uitsluiting van katholieken in 
kaart te brengen. Hij gaf hiermee gehoor aan zijn eigen oproep uit 1842. In een 
schriftelijke reactie op een rede van dominee F. Iterson uit 1841 wees hij er 
toen met zijn collega-priesters te Arnhem op dat de "vaan van godsdienststrijd" 
ontrold was. Tot dusver hadden de katholieken op "eene vreedzame voet" 
geleefd met hun protestantse stadgenoten: "onze samenleving was zonder alle 
bitterheid, zonder enge hatelijkheid, en was het ook al geen vertrouwelijke 
vriendschapsband, die ons nauw verenigde, aan burgerlijke beleefdheden 
mangelde het niet".23 Het werd echter wel tijd om zich als katholieken niet 
langer lafhartig te verbergen: "de drukpersen zullen onze kanonnen, onze 
woorden onze zwaarden zijn". Dertien jaar later was Arnhem, naar waarheid 
geschetst het eerste vlammende protest van de Arnhemse katholieken tegen hun 
discriminatie en uitsluiting.24. 

De gegevens over de verdeling van in totaal 180 "ambten, waardigheden en 
bedieningen" laten aan duidelijkheid niets te wensen over: 168 protestanten, 9 
katholieken en 3 Israëlieten. De plaatselijke Kamer van Koophandel, het Alge
meen Armbestuur, het stadsziekenhuis, de Commissie ter spijsuitdeeling en de 
Commissie tot verwarmingsmiddelen telden ieder één katholiek. Verder waren 
een hulponderwijzer, een onderwijzer en een stadsvroedvrouw van katholieken 
huize25. 

Brouwer noemde deze ongelijke verdeling een onrechtvaardige "vertrapping 
van constitutionele regten". Ondanks het feit dat de grondwet zowel een gelijke 
bescherming van de kerkgenootschappen als een gelijke behandeling van 
belijders van onderscheiden godsdiensten gebood, was, is en bleef het vette der 
aarde in Arnhem voor de protestanten.26 De katholieken bleven volgens 
Brouwer met lege handen zitten. Naar zijn mening hadden katholieken zich 
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Mgr. Th. Brouwer. (Tekening uit De Katholieke Illustratie, 33(1872-1873), p. 264.) 

zelden of nooit aangemeld voor een vacante post, omdat zij overtuigd waren 
van hun kansloosheid. De zaak rond de benoeming van N. Janssens als onder
wijzer had zulks nog eens bevestigd. Woorden en drukpersen sorteerden te 
weinig effect, het werd tijd voor actie, zo concludeerde Brouwer aan het slot 
van zijn pamflet uit 1855. Hij riep de Arnhemse katholieken op: "zich on
verbrekelijk aan elkander te sluiten, een kiezerscollege op te rigten, ten einde 
het over geschikte kandidaten eens te worden, en die eenstemmig te benoemen. 
En wat het overige aangaat, den koninklijken weg op te gaan, bij de hooge 
Regering klagten over schending van burgerschapsregten in te leveren en te 
gelijk in alle onafhankelijke bladen, de onverdraagzaamheid der Stad Arnhem 
naar verdiensten ten toon te stellen".27 

Met zijn pamflet Arnhem, naar waarheid geschetst streefde Brouwer ernaar de 
structurele achterstelling en achterstand tot een belangrijk onderdeel te maken 
van het zelfbeeld van de Arnhemse katholieke gemeenschap. Daarnaast 
probeerde hij in andere geschriften een katholieke versie te ontwikkelen van de 
geschiedenis van Arnhem en haar bewoners, en het eigen verleden van de 
Arnhemse katholieken te reconstrueren. Door middel van deze pennevruchten 
trachtte Brouwer de historische en sociale grenzen tussen katholieke en overige 
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stadsbewoners aan te scherpen, het zelfvertrouwen van katholieken te verhogen 
en hun een eigen toekomstperspectief te bieden. 

Een goed voorbeeld van een dergelijke poging tot grensafbakening was zijn 
Nalezing op Een beschrijving van Arnhem van J. Staats Evers uit 1868.28 Vol
gens Brouwer roerde Staats Evers in zijn publicatie tere punten voor de 
katholieken aan, die hij niet stilzwijgend kon laten voorbijgaan. Over de 
geschiedenis van de kerken en het kerkelijke leven tijdens de middeleeuwen 
werden grove onwaarheden verkondigd, aldus Brouwer. Erger vond hij nog dat 
zelfs wetenschappelijk gevormde mannen in Arnhem, inclusief de op vrijzinnig
heid bogende Amhemsche Courant, in het midden der negentiende eeuw nog 
niet in staat waren de "nevelen der vooroordelen te verdrijven", die door 
mannen als J. Fontanus, de eerste predikant te Arnhem, vanaf 1578 waren 
verspreid over de afgoderij van de Roomsen. Deze Fontanus verhaalde niet 
alleen vele zotheden over de roomsen, maar hij "gaf die stijve plooi aan de 
inwoners van Arnhem, welke tot op onzen tijd heeft voortgeduurd", zo merkte 
Brouwer op. Na een lofzang op het vrolijke, opgewekte volksleven vol gods
vrucht in de tijd vóór de Reformatie, zag Brouwer in de alom beruchte en voor 
vreemdelingen weinig toegankelijke Arnhemse stijfheid in de omgang een 
vrucht van de prediking van Fontanus c.s.29 

In zijn polemische Nalezing toonde Brouwer zich enerzijds verontwaardigd 
over de laster en vooroordelen ten aanzien van de katholieken, anderzijds for
muleerde hij tal van negatieve vooroordelen ten aanzien van de stad en haar 
dominante, liberale ingezetenen. Staats Evers sprak in zijn geschrift spottend 
over een lui en weelderig leven van middeleeuwse kanunniken. Brouwer kaatste 
in zijn commentaar de bal als volgt terug: 

"Wie zijn het die van lui en weelderig spreken? Zie onze wereldburgers — om 9-10 uur is 
het reeds dag! Dan, welke zorg voor de kleding? Nu een vorstelijk ontbijt, uitgegaan, gewan
deld, zich zelven nog eens bewonderd, gedraaid, gespiegeld, gedineerd, naar 't concert, naar 
't bal, of naar de comedie, of voor beeren naar de sociëteit of ... en, is eens tijd overig, dan 
dien gedood, gelijk de opiumrokers te China, met romans te lezen". 

Brouwer probeerde op ironische wijze het gebrek aan kennis omtrent de katho
lieke geloofsleer en de geschiedenis van de Arnhemse katholieken aan te tonen. 
Daarbij liet hij zich laatdunkend uit over de liberale tolerantie. Zo vroeg hij 
zich af wat Staats Evers bedoelde met zijn verwijzing naar de gelijkstelling in 
1796, terwijl op een bevolking van meer dan 13.000 katholieken de raad in 1868 
"door kunst en vliegwerk nog zoo zuiver van alle Roomsche inmengselen" was 
als ten tijde van Fontanus.31 

Met een drietal argumenten probeerde Brouwer in zijn Nalezing de vergelij
king van de liberale negentiende eeuw met de katholieke pré-reformatorische 
tijd in het voordeel van de laatste te doen uitvallen. In de eerste plaats stelde 
hij tegenover de "overdreven centralisatie en bureaucratische kleingeestigheid" 
van zijn tijd de "burgerlijke vrijheid" uit de pré-reformatie. In de tweede plaats 
confronteerde hij de slechts op burgerheren afgestemde en vaak ongepaste 
feesten en vermaken uit zijn tijd met het opgewekte volksleven, de volksfeesten 
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en volksvermaken uit de periode vóór 1600. Brouwer wees hierbij op de 
veranderende functie van de religie: 

"Gepaste volksvermaken, door de godsdienst bewaakt en geheiligd, waren als de veiligheids
klep aan den stoomketel, om schadelijke uitbarstingen te voorkomen. Zeker vele dier 
uitspanningen zouden niet meer voegen voor onze tijd, doch men zal moeten bekennen, dat 
het volk in dit opzicht zeer verwaarloosd wordt. Voor de hogere klassen wordt veel, voor de 
burgerij te veel gedaan".32 

De ernst des levens ging verloren door zoveel zinnestrelende vermaken, boven
dien zou de mindere stand der burgerij de verlokkingen wel eens niet kunnen 
weerstaan en mogelijk in armoede vervallen, zo vervolgde Brouwer zijn aan
klacht tegen de libertijnse zeden van Arnhem.33 Bezorgd toonde hij zich vooral 
voor het volk: haar bleef niets over "dan de kroeg, de kermis en een enkel 
vuurwerk".34 Ten derde stonden naar zijn mening de wereldse genietingen en 
de selectieve naastenliefde in het liberale Arnhem van medio negentiende eeuw 
in schril contrast met de christelijke naastenliefde in de door hem geïdea
liseerde, katholieke, middeleeuwse samenleving. 

Brouwer zette zich in zijn geschriften niet alleen af tegen de liberale bour
geoisie, haar visie op de geschiedenis en het karakter van de Arnhemse samen
leving, hij betichtte haar bovendien van ernstige onjuistheden met betrekking 
tot de geschiedenis van de Arnhemse katholieken en het karakter van hun 
geloof. Tegelijk gaf hij hoog op over de rijkdom van de katholieke geschiedenis 
van Arnhem, de kwaliteiten van het katholieke geloof en een daarop afgestem
de moraal.35 De door hem in beeld gebrachte achterstelling van en vooroor
delen jegens katholieken functioneerden als collectief bindmiddel voor die 
katholieken en gaven hun een beeld van de Vijand'. Brouwer definieerde als 
eerste de minderheidspositie van de Arnhemse katholieken. Het thema van de 
maatschappelijke achterstelling — hoe schrijnend deze te Arnhem ook was — 
werd door hem van meet af aan gekoppeld aan het bredere vraagstuk van de 
culturele en religieuze identiteit van de katholieken. 

3. MINDERHEIDSPOSmE ALS POLITIEK AGENDAPUNT TOT 1920 

Vanaf wanneer, met welke argumenten en met welk resultaat stond in de 
periode 1850-1920 de minderheidspositie van de katholieken als punt van actie 
genoteerd op de politieke agenda te Arnhem? Die vraag is in deze paragraaf 
aan de orde. Bij de beantwoording daarvan wordt vooral gelet op de samenhang 
tussen de politieke machtspositie van de katholieken en de articulatie van hun 
minderheidspositie. Ter herinnering: tot 1870 was er van een katholieke 
vertegenwoordiging in de gemeenteraad geen sprake, vanaf 1885 tot 1920 bleef 
het aantal katholieke raadsleden relatief klein. 

Brouwers' oproep uit 1855 tot politieke actie om rechten van katholieken 
erkend te krijgen en om posities te verwerven dient eerder als noodkreet dan 
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als weloverwogen strategie te worden verstaan. Hij vond weliswaar direct 
gehoor bij sommige katholieken, maar had voorlopig geen kans van slagen. Dat 
bleek in 1856 toen С van Nispen tot Sevenaer door enkele katholieken naar 
voren werd geschoven als candidaat voor de gemeenteraad. Via een advertentie 
in de Arhemsche Courant wilden zij bekendheid geven aan zijn candidatuur. 
Deze liberale krant plaatste het bericht echter als een ingezonden mededeling 
en voegde er het commentaar aan toe dat er al genoeg advocaten in de raad 
zitting hadden. Mede hierdoor kreeg Van Nispen nauwelijks stemmen. 

Als belangrijkste spreekbuis van de katholieken in de regio berichtte De 
Gelderlander hierover: "met welke goede trouw hardschreeuwende liberalen te 
werk gaan wanneer het er op aan komt, gelijke regten bezittende katholieke 
land- of stadgenoten al of niet in bescherming te nemen, daarvan heeft de altijd 
onverdraagzame stad Arnhem dezer dagen wederom een vrij duidelijk bewijs 
geleverd".36 

Tien jaar later was die situatie nauwelijks veranderd. Er was sprake van een 
weinig zelfbewust, schuchter en zelfs ondergronds politiek optreden van de 
katholieken. In een brief aan zijn vader, lid van de Tweede Kamer, lichtte Carel 
van Nispen tot Sevenaer in 1865 een tip van de sluier rond de "verborgen" 
katholieke politiek in Arnhem op. Hij schreef dat hij met zijn broer pogingen 
ondernomen had om bij de verkiezing van gemeenteraadsleden katholieken 
achter een candidaat van hervormde huize te krijgen. Zij hadden de "voor
naamste" kiezers hiervoor benaderd, maar "Het ergste kostte het moeite om de 
lui naar de stembus te krijgen, de meesten hadden vastbesloten nooit meer te 
stemmen, omdat de Catholijken hier in alles stelselmatig zijn uitgesloten." De 
hervormde candidaat zou voor de katholieken als een soort springplank kunnen 
dienen, aldus verklaarde Carel zijn handelwijze aan zijn vader. Hij wees er 
verder met klem op dat alles in stilte was gedaan — uiteraard met medeweten 
van de betrokken candidaat — en dus buiten de openbaarheid gehouden moest 
worden. Het zou anders al genoeg zijn "om de dominee te hoop te doen lopen 
en met alle magt tegen een candidaat te doen werken, alleen omdat hij, 
ofschoon protestant door de Roomschen wordt gesteund".37 

Zelfs katholieken als de Van Nispen tot Sevenaers, die de politiek thuis met 
de paplepel kregen ingegoten, hadden kennelijk in de jaren zestig van de negen
tiende eeuw weinig fiducie in een strijd tegen de liberale en vrijzinnig-protestant
se dominantie. Zij waren van mening dat een openbaar katholiek optreden 
averechts uitpakte en opereerden ondergronds. In hoeverre meningsverschillen 
tussen liberaal gezinde en ultramontaanse katholieken hierbij een rol speelden, 
wordt uit de acties en brieven van С van Nispen tot Sevenaer niet duidelijk. 
Alleen al het feit dat zijn vader en zijn oom als twee landelijk prominente 
katholieken verschillende standpunten huldigden over de noodzaak van katholiek 
onderwijs en de onderwijswet van 1857, is een aanwijzing voor de ook in Arnhem 
optredende tweedeling binnen de katholieke elite.38 In ieder geval was er in de 
jaren zestig van een effectieve politieke organisatie geen sprake, laat staan van 
een manifeste politieke articulatie van de katholieke minderheidspositie. 
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In de jaren zeventig en tachtig keerde voor de Arnhemse katholieken het tij 
van politieke schuchterheid. Het bisschoppelijke onderwijsmandement van 1868 
bracht ook in Arnhem een mobilisatieproces op gang in het onderwijs en mede 
daardoor in de politiek. Pastoor-deken Brouwer en C. van Nispen tot Sevenaer 
waren daar actief bij betrokken. Die kentering bleek in eerste instantie uit de 
stichting van een aantal katholieke scholen in de vroege jaren zeventig, maar 
vooral ook uit het bij de gemeenteraadsverkiezingen uitdrukkelijk naar voren 
schuiven en ondersteunen van candidaten — katholieke of christelijke — die zich 
als voorstander van bijzonder onderwijs profileerden. Vervolgens vormden de 
schoolwet van minister J. Kappeyne van de Coppello (1878) en de als reactie 
hierop door de priester-politicus dr. H.A.J.M. Schaepman georganiseerde 
petitiebeweging een directe aanleiding voor de oprichting van de katholieke 
kiesvereniging Recht voor Allen. Een verder aspect van die geleidelijke kentering 
was de oprichting van de katholieke krant De Post in 1883. Met steun in de rug 
van deze Schaepmanniaanse krant besloten een aantal Arnhemse katholieken 
niet langer meer lijdelijk toe te zien, maar te "kampen voor de rechten en 
belangen onzer katholieke medeburgers".39 Vanaf het eerste nummer ging De 
Post de strijd aan om katholieken gekozen te krijgen in verschillende politieke 
organen en instanties als de Kamer van Koophandel, en de benoeming te 
bevorderen van katholieken als notaris, advocaat of ambtenaar. Dit streven 
stond niet los van de bestrijding van de "tirannieke schoolwet", waarbij men 
zowel in Arnhem als op nationaal niveau samenwerking zocht met de anti
revolutionairen. 

Eén resultaat van dit offensief kennen we al: de verkiezing van katholieke 
raadsleden vanaf 1885. Een ander resultaat werd geboekt in 1887 toen wijn-
handelaar R. Kolfschoten, na als 'katholiek' campagne gevoerd te hebben, als 
eerste geprofileerde katholiek tot lid van de Kamer van Koophandel gekozen 
werd.40 Verder bleek dat er meer katholieken toetraden tot allerlei gemeen
telijke commissies en instanties. Dit was overigens voorlopig wel beperkt tot een 
kleine en beperkte kring van voornamelijk aristocraten en patriciërs, die als 
gerespecteerde katholieken toch met één been in het stedelijke, liberale milieu 
bleven staan. Doorgaans waren en bleven zij bijvoorbeeld lid van de Groóte 
Sociëteit, de Buitensociëteit of de schutterij. 

Op langere termijn bekeken waren de resultaten van het katholieke offen
sief echter pover. Het aantal katholieke raadsleden kwam niet boven de zes en 
zakte vanaf 1905 weer. En hoewel er sprake was van enige progressie bleef het 
aantal katholieke artsen, advocaten, notarissen, rechters en hogere ambtenaren, 
leden van gemeentelijke commissies en organen en leden van organisaties als 
de Kamer van Koophandel in ieder geval tot 1920 eveneens onder de maat.41 

Opmerkelijk is het dat katholieke raadsleden vóór 1920 nauwelijks of geen 
initiatieven ontplooiden om meer katholieken benoemd te krijgen in boven
genoemde betrekkingen en posities. Dit aspect van de minderheidspositie van 
de katholieken brachten zij nauwelijks in de gemeenteraad ter sprake. Wel 
maakten zij zich zo nu en dan sterk voor het evenredigheidsprincipe als sleutel 
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bij de verdeling en besteding van de nog betrekkelijk schaarse gemeentesub
sidies. Een voorbeeld hiervan is de hiervoor reeds behandelde kwestie rond de 
subsidiëring van armbesturen in 1890. Dat in dit verband in de raad soms over 
futiliteiten gesproken kon worden, bleek bijvoorbeeld in 1900 toen het katholie
ke raadslid H. de Haan de gemeenteraad vroeg geen goedkeuring te hechten 
aan de besteding van het subsidie door de Openbare Bibliotheek. Zijn argu
mentatie: naast vijf strijdschriften van protestantse signatuur had de bibliotheek 
er maar één van katholieke huize aangeschaft. De Haan was van mening dat 
hier evenredigheid betracht moest worden.42 

We kunnen slechts gissen naar de oorzaken van het feit dat het verdelingsbegin
sel van evenredigheid vóór 1920 nauwelijks of niet ter sprake werd gebracht als 
het om benoemingen ging. In de eerste plaats liet de liberale politieke cultuur 
katholieke raadsleden betrekkelijk weinig ruimte om al te nadrukkelijk eigen 
candidaten naar voren te schuiven voor bepaalde functies. Een meerderheid 
onder hen was beslist gevoelig voor de beschuldiging dat zij niet het algemeen 
belang dienden als zij niet de beste candidaat benoemden. In de tweede plaats 
zal het de katholieken niet altijd mogelijk geweest zijn om in eigen kring 
geschikte candidaten te vinden. De "intellectuele" achterstand van katholieken 
bleek bijvoorbeeld in 1900 toen de zusters van Insula Dei zich bij gebrek aan 
katholieke sollicitanten genoodzaakt zagen niet-katholieke heren als leraar te 
benoemen aan de opleidingsschool voor onderwijzeressen.43 In de derde plaats 
was er bij de katholieken wellicht sprake van een selffulfilling prophecy: wij 
komen voor bepaalde functies toch niet in aanmerking, dus wij solliciteren niet. 

Aan de vooravond van de eerste algemene verkiezingen in 1918 kwam de 
minderheidspositie van de katholieken weer in de aandacht te staan. De finan
ciële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs was hiertoe een belang
rijke stimulans. In het tijdschrift van de Katholieke Sociale Actie werd onder 
meer gewezen op het relatief kleine aantal katholieke leerlingen op de gemeen
telijke HBS: van de 288 jongens was 11% katholiek, van de 97 meisjes slechts 
6%.44 Met dit soort cijfers over feitelijke achterstand dacht men het bewijs van 
achterstelling te kunnen leveren. Bovendien achtte men de tijd rijp om die 
achterstand ongedaan te maken. Het Katholiek Zondagsblad meldde strijdlustig 
dat door middel van de verkiezingen "een voorgoed einde gemaakt kon worden 
aan de ergerlijke terugzetting van de katholieken in onze stad. Gelijkberechtigd 
willen we zijn en we eisen 8 à 10 raadszetels".45 

4. MINDERHEIDSPOSITIE ALS POLITIEK AGENDAPUNT NA 1920 

In 1919 kwamen er acht katholieke raadsleden. J. Usselmuiden werd als een 
van hen tot wethouder gekozen. De katholieken kwamen hiermee in een betere 
positie om hun maatschappelijke achterstand en achterstand alsmede het voor 
hen ongunstige benoemingenbeleid op de lokale politieke agenda te plaatsen. 
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De Rechtsche Raadsclub, een na de verkiezingen van 1919 opgericht samenwer
kingsverband van katholieke, anti-revolutionaire en christelijk-historische 
raadsleden, had diverse concrete punten op haar verlanglijst staan. Hoog 
genoteerd stonden behalve confessionele stokpaardjes als het handhaven van de 
zondagsrust en de bestrijding van de onzedelijkheid, tevens de subsidiëring van 
onder meer levensbeschouwelijk gekleurde drankbestrijdingsorganisaties, 
leeszalen en verenigingen die zich bezig hielden met de ontwikkeling en 
vorming van de rijpere jeugd, de gelijke behandeling van leerlingen aan openba
re en bijzondere scholen en de erkenning van het recht van alle mensen om het 
ziekenhuis van hun voorkeur te kiezen. In het programma van de rechtse 
raadsfractie, dat als inzet diende bij de onderhandelingen over de samenstelling 
van het wethouderscollege, werden geen woorden vuil gemaakt aan het gemeen
telijke benoemingenbeleid. Wel kwam de eis naar voren dat bij de samenstel
ling van gemeentelijke commissies rekening gehouden moest worden met 
verschillende sociale en geestelijke stromingen. 

Dit laatste punt werd door de confessionele en sociaal-democratische raads
fracties al in oktober 1919 aan de orde gesteld. De gemeenteraad nam toen een 
motie aan van de katholieke timmerman/sigarenwinkelier G. Liethof, al 
raadslid vanaf 1901, die bedoeld was om een einde te maken aan het zoge
naamde "kringetjessysteem" en voortaan in alle gemeentelijke commissies en 
organen de nieuwe samenstelling van de raad tot uitdrukking te laten komen.46 

Overigens waren niet alle katholieke raadsleden hier gelukkig mee. Het af
scheid van het liberale tijdperk en het afstand doen van standsprivileges viel 
sommige onder hen blijkbaar nogal zwaar. 

Kort daarna, in november 1919 kwam in de raad een principieel aspect van 
de subsidiekwestie aan de orde, namelijk de vraag of de door de gemeente 
gesubsidieerde instellingen, cursussen, en verenigingen welke personen dan ook 
mochten weigeren.117 Deze vraag was al in 1912 aan de orde geweest naar 
aanleiding van een subsidie-aanvrage van een katholieke handelsavondschool. 
Toen het bestuur van deze school op verzoek van de gemeenteraad officieel te 
kennen gaf niet-katholieke leerlingen en leraren in principe toe te laten, werd 
het verzoek ingewilligd. De wassende vloed van subsidie-aanvragen in 1919 gaf 
de gemeenteraad echter aanleiding die in 1912 gekozen oplossing nog eens 
nader onder de loupe te nemen. Zowel de discussies die hieromtrent werden 
gevoerd als de controverses die hiermee samenhingen waren kenmerkend voor 
de kinderjaren van de pacificatiepolitiek. Die pacificatie stond weliswaar geen 
botte afwijzingen van subsidieverzoeken meer toe, desondanks werd er in de 
jaren 1919-1925 herhaaldelijk een flink robbertje gevochten over de recht
matigheid van subsidieverzoeken en vooral over de procedures en voorwaarden 
van subsidietoekenning. 

Zo duurde het niet lang voordat de katholieken van overvraging beschuldigd 
werden. Met name de sociaal-democraten verweten het de katholieken in 1920 
dat zij eigen instellingen oprichtten die in de stad allang bestonden, en vervol
gens aan de gemeente financiële steun vroegen. Zij wezen in dit verband hun 
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beschuldigende vinger vooral in de richting van de katholieke wethouder 
IJsselmuiden. Volgens het katholieke raadslid, de lithograaf L. Haver was het 
voor een niet-katholiek lood om oud ijzer hoe men de zaak verdedigde: "een 
vereeniging van katholieken moet men waarderen: het is geen verknoeien van 
geld, maar een noodzakelijk gevolg van de verschillende inzichten in de maat
schappij, die nu eenmaal bestaan en niet weg te redeneren zijn".'18 Bovendien 
waren de katholieken beslist geen "subsidiejongens". Integendeel, met hun 
onderwijs en andere activiteiten ontlastten ze zelfs de algemene middelen. 
Haver en de andere katholieke raadsleden twijfelden niet aan de rechtmatig
heid van hun aanspraken. Hun opponenten waren daarentegen van mening dat 
de katholieken onverdraagzaam waren, de maatschappij in partjes hakten, een 
"splijtmethode" hanteerden, sectarisme bedreven, algemene middelen aan
wendden voor levensbeschouwelijke propaganda en wat dies meer zij. 

In de jaren twintig viel dit soort beschuldigingen gaandeweg minder te 
horen, en verloren de raadsdiscussies over subsidies hun felle politieke kleur. 
Bovendien kwam het college van burgemeester en wethouders in deze aan-
vangsjaren van de pacificatiepolitiek tot een bureaucratische en ambtelijke 
uitwerking van het evenredigheidsbeginsel bij de verdeling van de diverse 
subsidies. 

De achterstelling van katholieken bij benoemingen in openbare ambten en 
publieke functies kwam tot 1926 niet voor als punt op de politieke agenda. 
Wellicht bestond het idee dat wethouder IJsselmuiden een voor de katholieken 
gunstig benoemingsbeleid voerde. Hij benoemde inderdaad een aantal katholie
ken in gemeentelijke betrekkingen, maar de achterstand bleef opmerkelijk. In 
1926 waren er van de 57 personeelsleden van de gemeentesecretarie slechts 2 
katholiek, beiden benoemd door toedoen van IJsselmuiden. Na zijn aftreden als 
wethouder in 1925 werd volgens de pers het oude, voor de katholieken on
gunstige benoemingsbeleid weer doorgezet. 

Een artikel in de Nieuwe Amhemsche Courant van 18 januari 1926 maakte 
gewag van het hogere percentage intellectuele en leidende persoonlijkheden 
onder vrijzinnige groepen. Logisch dat hun daarom veel benoemingen ten deel 
vielen.49 Een katholiek, die anoniem wenste te blijven, reageerde hierop met 
te stellen dat de katholieken de betekenis van benoemingen niet voldoende 
begrepen. Hij stelde voor vacatures en benoemingen in de katholieke kies
vereniging te bespreken, omdat het niet langer verantwoord kon worden dat 
"geloofsgenoten niet voor een gemeentebetrekking in aanmerking komen om 
reden van het geloof".50 

Katholieke politici namen dit advies ter harte. De eerstkomende jaren 
brachten zij het benoemingenbeleid regelmatig ter sprake in de raad, meestal 
tijdens de algemene beschouwingen. In 1930 verliep dit debat als volgt. 
Nadat IJsselmuiden als woordvoerder van de katholieke fractie de achterstelling 
had aangeroerd, reageerde de sociaal-democraat L. Hermans als eerste. Volgens 
hem hadden de katholieken niet meer het recht om over achterstelling te spre-
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J.J. W. IJsselmuiden. (Particuliere collectie) 

ken. Thorbecke had in 1848 reeds een einde gemaakt aan hun rechteloosheid. 
Wel was dat verleden nog steeds merkbaar in de omvangrijke katholieke 
"winkeldrijvende middenstand" en het relatief kleine aantal katholieke intellec
tuelen. Ook gaf Hermans grif toe dat in de tijd dat de vrijzinnigen het heft in 
handen hadden in Arnhem, er met benoemingen eigenaardig werd omgespron
gen. Niet alleen katholieken maar ook sociaal-democraten waren hiervan 
slachtoffer geweest. Maar volgens Hermans hadden katholieken anno 1930 geen 
reden tot klagen over achterstelling noch over achterstand. Betrekkingen 
stonden voor iedereen open.51 

IJsselmuiden was van mening dat Hermans de zaak te mooi voorspiegelde. 
Men was volgens hem in Arnhem nog niet over de oude toestand heen: "tachtig 
à negentig procent van de katholieken verkeren toch nog in diezelfde voor
waarden als voor 30 en 40 jaren terug. Onder de beter gesitueerden is nog 
steeds geen behoorlijk percentage katholieken aanwezig, er zijn geen katholieke 
werkgevers in deze gemeente, alleen aannemers en patroons met 2, 3 misschien 
zelfs 5 mensen".52 Bovendien hekelde IJsselmuiden in zijn repliek op Hermans 
het gemeentelijke benoemingenbeleid. Het was op zijn minst verdacht dat er 
wel vele katholieken solliciteerden, maar dat er nauwelijks een werd be
noemd.53 Naar aanleiding van deze discussie tussen de kemphanen IJsselmui
den en Hermans bevestigde de katholieke wethouder J. Meyer het bestaan van 
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een katholieke achterstand. Vervolgens pleitte hij ervoor om bij bij gelijke be
kwaamheid een katholiek te benoemen.54 Dit was de eerste keer dat in de 
raad en in alle openheid om positieve discriminatie van katholieken verzocht 
werd. Wellicht kreeg dit debat over benoemingen mede daarom een aardig 
vervolg. Burgemeester De Monchy ging op zoek naar een verklaring van de 
katholieke achterstand en vond die bij de katholieken zelf. Volgens hem 
maakten de katholieken het zichzelf in de concurrentiestrijd moeilijk doordat zij 
op maatschappelijk gebied het "afzonderingssysteem" toepasten: 

"Men heen natuurlijk volkomen het recht om in vcrcenigmgen samen te brengen louter en 
alleen zijn geloofsgenooten. Maar dat heeft tengevolge, dat men dan feitelijk bijeenbrengt 
degenen met wie men in politiek en geloof overeenstemt. Dit heeft weer tengevolge dat de 
groep, die eenmaal achter is, niet makkelijk een dergelijke achterstand zal kunnen inhalen." 

De burgemeester gaf een practisch voorbeeld. Voor de vacature van een jurist 
meldden er zich 15 uit Leiden, 10 van de Gemeentelijke Universiteit te Am
sterdam en slechts 2 van de Vrije Universiteit. Over deze candidaten ging men 
vervolgens bij drie professoren inlichtingen inwinnen. Men selecteerde dan 
uiteraard liever de beste van de 15, dan nummer één van de twee. De katholie
ken zouden dit ook nog wel meemaken, veronderstelde De Monchy. Zoals wel 
vaker, liet hij ook nu weer weten dat het hem als burgemeester en als liberaal 
een gruwel was dat de scheidsmuren tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
in Nederland en ook in Arnhem steeds hoger werden opgetrokken, terwijl in 
internationaal opzicht de grenzen vervaagden. 

Deze opmerkingen van De Monchy brachten Usselmuiden ertoe te stellen 
dat de katholieken juist wel in het algemeen belang wilden samenwerken en 
ook elk sociaal werk aanpakten, maar dat zij desondanks niet als ambtenaar be
noemd werden. De anti-revolutionair J. van Munster reageerde in meer prin
cipiële zin op het betoog van de burgervader: "Het gescheiden optrekken was 
juist een godsdienstige noodzaak ter eere Gods". Uit de woorden van de 
burgervader bleek hem dat liberalen dit maar moeilijk konden begrijpen. Bij de 
confessionele partijen stond volgens Van Munster de "eere Gods" op de 
voorgrond. Zij moesten zich daarom wel isoleren en konden niet in elk opzicht 
met de liberalen samenwerken.56 

Tijdens dit debat in 1930 werd de katholieke ondervertegenwoordiging 
onder ambtenaren in feite door niemand ontkend. Wel bestond er verschil van 
mening over de oorzaken en remedies van dit tekort. De katholieken voelden 
zich achtergesteld en miskend, en spraken zich bij monde van hun wethouder 
uit voor een voorkeursbehandeling. Hun opponenten vonden dat laatste niet 
nodig omdat iedereen allang gelijke kansen had en alleen kwaliteit als selectie
criterium mocht gelden. Door een zelfgekozen maatschappelijk isolement 
maakten de katholieken het zichzelf bovendien onmogelijk deze kansen te 
benutten, zo werd geredeneerd. 

Over de politieke articulatie van het achterstandsthema vanaf de jaren dertig 
kunnen we kort zijn. Tot in het begin van de jaren vijftig kwam dit thema zo nu 
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en dan voor op de politieke agenda, meestal in de verkiezingstijd en ook wel 
naar aanleiding van controversiële subsidiekwesties. Laten we ons beperken tot 
de periode vanaf 1945. 

De benoeming van Matser als katholieke burgemeester in 1946 werd in 
eerste instantie als een keerpunt beschouwd. De katholieken zouden nu wel 
volledig voor functies en banen in aanmerking kunnen komen; actie op dit punt 
zou alleen maar onnodige beroering kunnen wekken, zo dachten veel katholieke 
politici er over, vooral de jongeren. Matser zelf was wel de laatste, die beschul
digd wilde worden van positieve discriminatie van katholieken. Maar ruim twee 
jaar na Matsers' benoeming als burgemeester lieten diverse katholieke politici 
andere geluiden horen. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezin
gen in juli 1949 noemde IJsselmuiden, inmiddels gedeputeerde van de provincie 
Gelderland, zowel de slechte resultaten van de KVP bij de verkiezingen van 
leden van de Tweede Kamer in 1948 als het geringe percentage katholieken 
onder de hogere ambtenaren bij de gemeente een "gevolg van onze staat van 
verdoving en berusting".57 Verder stelde hij dat de geringe politieke betrok
kenheid de katholieken parten gespeeld had bij de behandeling van twee 
subsidie-aanvragen in de raad. Hij bedoelde hiermee een eenmalige subsidie
aanvrage voor het Katholiek Gelders Lyceum en het verzoek tot oprichting van 
een katholieke ambachtsschool. In beide gevallen kregen de katholieken 
aanvankelijk nul op rekest. 

Een en ander leidde er wel toe dat in september 1949 het gemeentelijke 
benoemingsbeleid door de katholieke candidaat-wethouder J. van Buggenum 
aan de orde gesteld werd bij de "geheime" besprekingen over de samenstelling 
en het programma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Bij 
de installatie van dit college werd op verzoek van de sociaal-democraten de 
volgende passage uit de notulen gelicht: "Vooropstellende, dat bij in diensttre-
ding van personeel in de eerste plaats moet worden gelet op bekwaamheid en 
geschiktheid merkt een lid op, dat het aantal Rooms-Katholieke personeels
leden verhoudingsgewijs te klein is".58 

Deze zinsnede werd vervolgens onderwerp van uitvoerige discussie. Eerst 
lichtte Van Buggenum zijn voorzichtige uitspraak toe, en schetste hij de histo
rische achtergrond van het tekort. KVP-fractieleider R. Lion zei vervolgens geen 
kritiek te hebben op het benoemingsbeleid en zelf tegenstander te zijn van een 
bevoordeling van katholieken. De woordvoerder van de Partij van de Arbeid 
kwam tenslotte met een al oude redenering op de proppen. Gegeven het feit 
dat bij de aanstelling van gemeentepersoneel alleen op bekwaamheid en 
geschiktheid gelet werd en de geloofsovertuiging van de kandidaten daarbij 
geen rol speelde, betekende de ondervertegenwoordiging van katholieken 
volgens hem niets anders dan dat R.K. sollicitanten onbekwaam en ongeschikt 
waren.59 Toen Van Buggenum nog eens stelde dat er wel degelijk van een 
discongruentie sprake was, vroeg PvdA-wethouder J. Bronkhorst hoe hij dat wist. 
"Hebt U de mensen nagekeken of in het hart gekeken? Wat is nu eigenlijk een 
goede katholieke ambtenaar en wat niet?" Deze opmerking betekende het 
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einde van het laatste uitvoerige raadsdebat over de ondervertegenwoordiging 
van katholieken onder het gemeentepersoneel. 

Hoewel concrete cijfers over die achterstand ook door Van Buggenum niet 
werden genoemd, was het een publiek geheim dat katholieken niet evenredig 
vertegenwoordigd waren, zeker niet op de afdelingen van de gemeentelijke secre
tarie. Tijdens de jaren vijftig bleef dat zo.60 Maar als politiek item was de katho
lieke achterstand al in 1949 voor de meeste katholieke politici niet meer interes
sant. Zij waren geneigd de hand in eigen boezem te steken en te vertrouwen op 
eigen kracht — conform de redenering van de PvdA-woordvoerder — of konden 
wethouder Van Bronkhorst geen ongelijk geven met zijn insinuatie dat de onkerks-
heid en kerkelijke onverschilligheid onder katholieken steeds verder toenam. 

Vanaf 1920 tot ongeveer 1950 kwam het thema van de katholieke achterstand 
regelmatig voor op de agenda van de Arnhemse gemeenteraad. Usselmuiden 
speelde hierbij vaak een centrale rol. Opmerkelijk daarbij is dat hij als propa
gandist vooral na 1945 zowel achterstelling als achterstand aanroerde om de 
katholieken te overtuigen van hun plichtsverzuim, en hen tot een réveil aan te 
sporen. Tot ver in de jaren vijftig herhaalde hij dat de Arnhemse katholieken 
nog niet lang geleden van alle rechten verstoken waren, welk een strijd, moed 
en offers noodzakelijk waren geweest om dit onrecht ongedaan te maken, dat 
de vijand nog steeds op de loer lag, en dat permanente waakzaamheid geboden 
was. Zo stelde hij in 1949 dat de tegenstanders van een nieuw op te richten 
katholieke ambachtsschool argumenten gebruikten die ook honderd jaar 
daarvoor al dienst hadden gedaan in de strijd tegen bijzonder onderwijs. In hun 
oproepen tot een katholiek réveil maakten Usselmuiden en andere, oudere 
woordvoerders vaak gebruik van voorbeelden uit eigen ervaring en herinnering 
om de discriminatie van de katholieken te schetsen en de heroïek van de 
katholieke emancipatie te benadrukken. In een verkiezingsspeech in 1953 
schetste hij de volgende situatie: "Lang is gevochten voor gelijkstelling en 
inderdaad zijn er belangrijke verbeteringen geboekt, zo zelfs dat men dacht de 
strijdbijl te kunnen begraven".61 Ten behoeve van de verkiezingscampagne in 
1958 schreef hij een pamflet met als titel: 'Opnieuw appèl voor ons ouderen!'. 
Daarin herinnerde hij aan de prestaties die de oudere generatie katholieken na 
1920 geleverd had ter verkrijging van gelijk recht op het gebied van onderwijs, 
sociale voorzieningen en benoemingen. Die prestaties en verworvenheden 
mochten de katholieken in 1958 niet onberoerd laten, zo stelde Usselmuiden, 
zeker niet bij een krachtmeting als de gemeenteraadsverkiezing. Opmerkelijk 
aan deze oproepen is dat historische gegevens over achterstelling en achterstand 
werden gebruikt om de katholieken — met name de jongere generatie — zelf te 
activeren. In de katholieke propaganda na 1945 werd nauwelijks gerept over de 
actuele stand van zaken met betrekking tot gelijke rechten en benoemingen. 
Was de achterstand ingehaald en leefde dit thema niet meer onder de Arnhem
se katholieken, zo kan men zich afvragen? In ieder geval zat de de angst voor 
terreinverlies er bij Usselmuiden en zijn generatiegenoten nog diep in. 
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5. SAMENVATTING EN BESLUIT 

De minderheidspositie van de negentiende-eeuwse Arnhemse katholieken bleek 
in de eerste paragraaf uit een aantal objectieve gegevens over welstand. Vervol
gens kwam aan de orde door wie en in welke zin die discriminatie aan de kaak 
gesteld werd. Daarbij is vooral gelet op verschillen tussen de periodes voor en 
na 1920. Vanaf dat jaar hadden de katholieken immers een redelijk sterke 
politieke positie. 

Pastoor-deken Brouwer bracht tijdens zijn pastoraat in het derde kwart van 
de negentiende eeuw de achterstand en achterstelling van de Arnhemse katho
lieken veelvuldig ter sprake. Door middel van publicaties, preken en organisato
rische activiteiten wist hij die minderheidspositie tot een wezenlijk onderdeel te 
maken van de collectieve identiteit van de katholieken. Behalve een positief 
zelfbeeld van de katholieken, hun verleden en hun geloof, schiep hij ook een 
beeld van de liberale "vijand". Het thema van de maatschappelijke achterstel
ling — hoe schrijnend deze te Arnhem ook was — werd door Brouwer van meet 
af aan gekoppeld aan het bredere vraagstuk van de culturele en religieuze 
identiteit van de katholieken. 

Zolang de katholieken nauwelijks invloed hadden op het gemeentebestuur, 
kwam hun minderheidspositie in de Arnhemse raad nagenoeg niet aan de orde. 
Het gemeentelijke benoemingsbeleid werd ook door de katholieke raadsleden 
niet openlijk ter discussie gesteld vóór 1920, wel bleek nog voor de eeuwwende 
dat zij bij bepaalde subsidiekwesties het evenredigheidsprincipe als toetssteen 
gehanteerd wilden zien voor de rechtvaardigheid van een verdelingsprocedure. 
Na de verandering van het politieke landschap in 1919 werd de katholieke 
minderheidspositie niet direct vertaald in politieke vragen omtrent het benoe
mingenbeleid. Ook met acht leden in de raad, waaronder een wethouder, richtte 
de aandacht zich aanvankelijk met name op toekenning en evenredige verdeling 
van gemeentelijke subsidies. Toen na enkele jaren van politieke en ambtelijke 
touwtrekkerij uiteindelijk de bureaucratische procedures en ambtelijke formules 
ter regulering van de aanspraken van het particulier initiatief op overheidsgeld 
in grote lijnen waren vastgelegd, kwam rond 1930 het benoemingenbeleid van 
de gemeente in de raad aan de orde. De katholieken toonden met cijfers hun 
achterstand aan en vroegen om een voorkeursbehandeling. Bij gelijke capacitei
ten zou een katholiek benoemd moeten worden. Hun opponenten gingen 
hiermee niet accoord en wezen doorgaans op de principiële gelijkstelling van de 
katholieken. Het was niet hun schuld dat de katholieken kansen onbenut lieten; 
zij werkten dat zelf in de hand door het bewust gekozen isolement. Na 1945 
werd het achterstandsmotief in feite alleen nog gebruikt om de katholieken zelf 
tot actie en waakzaamheid aan te sporen. 

Uit bovenstaande gegevens blijkt in de eerste plaats dat zowel de externe 
politieke mogelijkheden als de interne verhoudingen invloed hebben uitgeoe
fend op de politieke articulatie van het minderheidsmotief. In de tweede plaats 
is naar voren gekomen dat zowel Brouwer in de negentiende als IJsselmuiden 
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in de twintigste eeuw misstanden aan de kaak stelden, een en ander in een 
ruimer historisch perspectief plaatsten, en een vijandbeeld schiepen. Beiden 
trachtten door middel van gegevens over achterstelling en achterstand het 
collectief bewustzijn van de katholieken te verhogen en hen tot actie aan te 
moedigen. Brouwer definieerde die minderheidspositie vooral in religieuze en 
morele termen, veel minder in sociale en politieke. Usselmuiden daarentegen 
gebruikte beelden over een verleden van "terugzetting" om de katholieke 
kiezers ervan te overtuigen dat hun na 1919 verbeterde sociale en politieke 
posities geen excuus mochten zijn voor onverschilligheid en plichtsverzaking. 

Op grond van deze feiten verschillen wij ernstig van mening met auteurs die 
de emancipatiethese a-priori irrelevant noemen en in hun onderzoek naar de 
katholieke zuil bij voorbaat buiten beschouwing laten, zoals onder meer Righart 
in zijn studie over de katholieke zuil in Europa en Pennings in zijn verhandeling 
over lokale variaties in het verzuilings- en ontzuilingsproces binnen Neder
land.62 Onze voorlopige conclusie is dat de geschiedenis van de Arnhemse 
katholieken en hun beweging tenminste ook een geschiedenis van maatschappe
lijke discriminatie en maatschappelijke emancipatie is geweest.63 Het bewust
zijn van de minderheidspositie heeft voor de Arnhemse katholieken onmisken
baar als bindmiddel gefungeerd maar ook tot georganiseerde acties geleid.64 

Achterstelling en achterstand hebben een eeuw lang op de agenda van Arn
hemse katholieken gestaan, maar hebben nooit uitsluitend de kar van een 
katholieke beweging kunnen trekken. Er waren voortdurend andere factoren en 
motieven in het geding. Brouwer wist op zijn manier een koppeling aan te 
brengen tussen de katholieke minderheidspositie als "lokaal" Arnhems motief 
enerzijds en het "internationale" motief van een bedreigde kerk anderzijds. Uit 
zijn activiteiten en stellingnames valt af te leiden dat de katholieke kerk en het 
geloof een belangrijke rol zouden moeten spelen in de identificatie en organi
satie van de katholieken als een bijzondere groep. In de volgende hoofdstukken 
wordt deze rol van kerk en religie uitvoerig belicht. 
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4. Een volkskerkelijke beweging 

Zoals elke religie verschaft ook het katholicisme een wereldbeeld aan de 
gelovigen. Daaraan ontlenen zij verklaringsschema's waarmee ze de hun 
omringende sociale en natuurlijke omgeving beter kunnen begrijpen.1 Het biedt 
hun tevens richtlijnen voor persoonlijk en maatschappelijk handelen. Om de 
gewenste wereld te verwezenlijken, moeten de gelovigen zich evenwel gedragen 
conform richtlijnen en morele codes. Deze verklarings- en handelingsmodellen 
vormen geen onveranderlijk gegeven. Wil een religie haar positie op de markt 
van symbolische goederen behouden, een blijvende aantrekkingskracht op de 
gelovigen uitoefenen en haar plausibiliteit handhaven, dan zal er voortdurend 
'gesleuteld' moeten worden aan de religieuze cultuur en organisatie. Dit gold 
ook voor het katholicisme, dat rond het midden van de negentiende eeuw haar 
volkskerkelijke pretenties en aanspraken aanscherpte om de concurrentie met 
rivaliserende ideologieën aan te kunnen en om een verzwakking van de binding 
van haar leden tegen te gaan. Om de aard en ontwikkeling te duiden van het 
Nederlands katholicisme vanaf 1850 tot heden maken we gebruik van een 
godsdienstsociologische benadering. Kem daarvan is de ideaaltypische twee
deling: van volkskerk naar vrijwilligerskerk of denominatie. Deze tweedeling 
nemen wij als raamwerk voor het onderzoek naar de betekenis van de kerke
lijke organisatie en het geloof voor de katholieke beweging te Arnhem.2 

Met behulp van een vijftal kenmerken kan het volkskerkelijke katholicisme 
worden gekarakteriseerd. 
Universalisme en eenheidsstreven. Het katholicisme maakt aanspraak op univer
saliteit: zij alleen bezit de waarheid. Deze pretentie maakt haar daarom in 
principe intolerant. De volkskerk is er op uit om alle individuen, groepen en 
maatschappijen te omvatten en te doordringen met godsdienst. 
Rituele en sacramentele religiositeit. Om bovengenoemd universalistisch eenheids
streven te verwerkelijken moet het katholicisme zich aan de wereld aanpassen. 
Teneinde de religieus-ethisch weinig geïnspireerde massa te bereiken wordt het 
heil geobjectiveerd. Individuen worden het heil deelachtig via kerkgang, sacra
menten en devoties. Het katholicisme is daarom een rituele, sacramentele 
religie met een belangrijke plaats voor volksvroomheid en devoties. 
Sacraal gezag. Alleen de geestelijke ambtsdragers zijn bevoegd de leken genade
middelen te verstrekken en sacramenten toe te dienen: zij beheren en monopo
liseren het heil. De leken zijn van hen afhankelijk. Die afhankelijkheid van het 
sacraal gezag blijft echter niet beperkt tot het strikt kerkelijke domein. De 
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priester is namelijk niet alleen voorganger en autoriteit in kerkelijke zaken, hij 
is ook de aangewezen figuur om de gelovigen op alle levensterreinen de juiste 
gedrags- en moraalvoorschriften bij te brengen. De leek is slechts passief object 
van zielzorg en verplicht tot gehoorzaamheid en discipline. 
Corpus Christianum. De volkskerk streeft er naar alle persoonlijke en maat
schappelijke levenssferen met religie te doordringen. 
Hiërarchie. De volkskerk vraagt om een hiërarchische ordening, zowel be
stuurlijk als organisatorisch. De alom tegenwoordigheid van de kerk wordt 
gerealiseerd via het principe van de territoriale parochie, die voor sociaal-
religieuze integratie zorgt. 

Algemeen wordt verondersteld dat het volkskerkelijke katholicisme in Nederland 
specifieke trekken heeft aangenomen.3 De minderheidspositie van de katholie
ken zou bepaalde kenmerken nog eens extra versterkt hebben. Van de kant van 
de kerk zouden universaliteitspretenties en eenheidsidealen extra zijn aange
scherpt. De leken zouden zich op hun beurt erg volgzaam maar ook actief 
hebben opgesteld en een hoog niveau van plichtsbesef en normvervulling hebben 
betracht. Ter ondersteuning wordt gewezen op zaken als de missie-ijver, het grote 
aantal roepingen, het frequente kerkbezoek, het geringe percentage gemengde 
huwelijken, en het uitgebreide netwerk van katholieke organisaties. Die bijzonde
re situatie van het Nederlandse katholicisme en het relatief grote succes van de 
volkskerkelijke strategie zou de ontwikkeling in de richting van vrijwiUigerskerk 
sterk vertraagd hebben. Het hoge tempo en de turbulente wijze waarop sinds ca. 
1945, en vooral na 1960 bijzonder snel de weg van volkskerk naar denominatie 
werd afgelegd, worden evengoed als kenmerkend voor Nederland beschouwd. 
De evolutie van volkskerk naar vrijwiUigerskerk impliceerde de volgende veran
deringen: 

— prijsgeven van universaliteitspretenties; 
— aannemen van een oecumenische houding ten aanzien van andersdenkenden; 
— vermindering van de rituele religiositeit; 
— opwaardering van persoonlijk geloof en moraal; 
— erkenning van de autonomie van andere maatschappelijke sectoren; 
— nieuwe taak- en gezagsverdeling tussen leken en geestelijken; 
— functieverlies van de parochie als sociaal-religieus integratiekader. 

In het licht van deze beschouwingen over het karakter en de ontwikkeling van 
het Nederlandse katholicisme, wordt hierna in drie hoofdstukken de betekenis 
van volkskerkelijke strategieën onderzocht voor het verloop van de katholieke 
beweging te Arnhem. De theses van bescherming en expansie komen hierbij aan 
de orde. Volgens de beschermingsthese moet de verklaring voor het ontstaan 
van de katholieke beweging gezocht worden in het streven van de katholieken 
als groep, als geheel van individuen die in geloof en zeden min of meer be
dreigd worden door vreemde krachten, om de integriteit van hun geloof en de 
autonomie van hun kerk tegen bedreigingen vanuit de omgeving te bescher-

74 



men.4 De expansiethese gaat een stap verder: de katholieke beweging is erop 
gericht haar visie op de samenleving 'aan de man te brengen', de andere 
individuen tot het heilige geloof te bekeren, om aldus de Svereld' te veroveren. 

In dit hoofdstuk 4 staan parochies en geestelijken centraal als elementen 
van een kerkelijk verzorgingsapparaat, zonder welke de beoogde volkskerk het 
niet kon stellen. Hoofdstuk 5 belicht twee kenmerken van de volkskerk: de 
rituele en sacramentele religiositeit en het universaliteitsprincipe. In de eerste 
plaats wordt de kerkelijke betrokkenheid van de Arnhemse katholieken onder
zocht op basis van gegevens over kerkbezoek en geloofsafval. Vervolgens komt 
de ontwikkeling en aard van de volksvroomheid aan de orde. In de derde plaats 
wordt het grensoverschrijdend contact c.q de veroveringsdrang van de Arnhemse 
katholieken in kaart gebracht, voorzover dat tot uiting komt in gemengde 
huwelijken en bekeringen. Tenslotte volgt in hoofdstuk 6 een samenvatting en 
synthese van bedoelingen, resultaten en ontwikkeling van volkskerkelijke 
strategieën. Daarvoor worden een aantal volksmissies als periodiek terugkeren
de intensieve mobiliseringscampagnes nader bekeken. 

1. PAROCHIES 

Parochies vormen de territoriale basis van de zielzorg, vervullen daarnaast 
functies in de sfeer van onderwijs en ziekenzorg, en mogen tevens worden 
beschouwd als relatief autarkische bestuurlijk-administratieve eenheden.5 Het 
middelpunt van zo'n parochie is het kerkgebouw. De gelovigen worden geacht 
hier samen te komen en een gemeenschap te vormen. Als kleine koninkrijkjes 
van eerst voornamelijk geestelijken en tegenwoordig vooral ook actieve leken 
vormen parochies de basis van het kerkelijke leven op plaatselijk niveau. 

De bisschop en zijn kapittel besloten meestal pas tot de oprichting van een 
nieuwe parochie op grond van twee voorwaarden: de aanwezigheid van een 
minimum aantal parochianen, en de beschikbaarhied van voldoende financiële 
middelen ter plaatse voor de bouw van de kerk en het onderhoud van de pas
toor.6 De kerkelijke overheid ging uit van vanzelfsprekende kerkelijke-religieu-
ze behoeften en verlangens: de parochianen zouden daarom wel bereid zijn de 
vereiste middelen te verschaffen. 

Uit tabel 7 blijkt dat het principe van de territoriale parochie ook in 
Arnhem gerealiseerd werd. Het aantal parochies groeide tot in de jaren zestig. 
In de jaren zestig kwam dit principe onder zware druk te staan. Een onder
zoeksrapport van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut constateerde in 1968 
dat de kerkelijke infrastructuur tot dusver was meegegroeid met het aantal 
katholieken in het algemeen, maar dat er inmiddels alle aanleiding bestond die 
structuur aan te passen aan de feitelijke kerkelijke en maatschappelijke ontwik
kelingen.7 Uit het gelijkblijvend aantal parochies sinds 1970 blijkt echter dat zij, 
na eenmaal een canoniek-rechtelijke autonomie verworven te hebben, een taai 
leven beschoren waren.8 
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Tabel 7. Parochies en priesters in Arnhem per peiljaar. 

jaar parochies priesters jaar parochies priesters 

1850 
1870 
1890 
1910 
1930 

1 
2 
3 
5 
7 

5 
8 
11 
17 
25 

1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

9 
12 
13 
13 
13 

30 
38 
35 
30 
18 

Een volkskerkelijke modelparochie. Elke parochie heeft een eigen karakter, dat 
te herleiden is tot zaken als de sociale samenstelling en welstand van de 
parochianen, de periode waarin ze werd opgericht, de eigenaardigheden van de 
pastoor, en sinds de laatste decennia ook tot een bepaald pastoraal en hturgisch 
beleid. Het gaat hier te ver de verschillen tussen alle Arnhemse parochies breed 
uit te meten.9 We beperken ons tot enkele opmerkingen over de wijze waarop 
het principe van de territoriale volkskerkelijke parochie in de loop van de 
onderzoeksperiode werd gerealiseerd. 
De stichting van een parochie betekende vanaf 1850 tot 1900 op zijn minst de 
bouw en inrichting van een kerk, een pastorie en eventueel een catechismus
kamer. Zo mogelijk kwam daar een school en een of ander liefdesgesticht bij. 
Tussen 1900 en 1940 streefde elke parochie naar uitbreiding van deze voor
zieningen en vierde het parochiële particularisme hoogtij. De pastoors deden als 
kleine ondernemers hun uiterste best om fondsen en personeel te werven voor 
nieuwe instellingen als kloosters, pensions, tehuizen voor bejaarden en huizen 
voor wijkverpleging. Daarnaast wilden zij ruimte bieden aan nieuwe parochiële 
verenigingen en activiteiten. De ontwikkeling van een volkskerkelijke 'modelpa
rochie' had alles te maken met de beschikbare middelen. Dat blijkt uit een 
vergelijking van de wijze waarop de Martinusparochie in 1874 en de Jozefparo-
chie in 1923 werden opgericht en hun kerkgebouwen werden gefinancierd. 

Martinusparochie. Nog vóórdat in 1858 de Eusebiusparochie werd opgericht, 
toonde pastoor-deken Brouwer zich ernstig bezorgd over de zielzorg in de wijk 
Klarendal. Hij schreef in 1855 aan aartsbisschop J. Zwijsen: "Klarendal heeft 
behoefte aan een pastoor, die te midden dier opeengehoopte massa leeft, die de 
kinderen leert en bijeenhoudt, die de huisgezinnen nagaat en zich daar be
weegt".10 Over de financiering van een nieuwe parochiekerk had Brouwer zo 
zijn eigen ideeën: "geen kerk met allerlei krullen en torentjes, zoals dat nu 
manie is geworden, maar een solied stevig gebouw" dat maar de helft van het 
geld zou kosten. Hij was er van overtuigd "hier en daar nog wat te kunnen 
vangen" en nieuwe fundaties al bij voorbaat weg te kunnen schrijven voor de 
toekomstige pastoor van Klarendal: "me dunkt, daar zouden nog wel liefheb
bers voor te vinden zijn". De bewoners van Klarendal zelf konden niet veel 
doen, maar volgens Brouwer wel wat geven. Vol zelfvertrouwen sloot hij zijn 
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brief met: "Onderneem ik die zaak dan ben ik zeker van de gehele medewer
king der stad". 

Papier bleek echter geduldig. Pas elf jaar later kwam Brouwer op zijn oude 
plannen terug.11 Als oorzaak van de vertraging wees hij in de richting van J. 
van Basten Batenburg, de eerste pastoor van de Eusebiusparochie (1858-1889) 
en daarvoor assistent van Brouwer als kapelaan van de Walburgisparochie 
(1848-1858): "Indien de heer B. niet zoveel schulden had gemaakt, zodat hij 
zijn jaarlijksche bedelarij nog voortzet, dan ware ik reeds in Klarendal begon
nen" schreef hij aan de aartsbisschop. Bovendien was de tijd er niet naar 
geweest om te spreken over kerkenbouw. De cholera was toegenomen en er 
heerste een sombere stemming in de stad. Bovendien zaten vele handwerkslie
den zonder werk.12 Nu was echter de tijd rijp om een nieuwe parochie te 
stichten in die buurt van "handwerkslieden, kleine winkeliers en tuiniers". Hij 
zag het aantal "weigezeten menschen" er toenemen en daarmee het financiële 
risico kleiner worden. 

Toch zou het onderhoud van de pastoor en de bouw van de kerk nog op 
grote moeilijkheden stuiten, zo schatte Brouwer de situatie in. Hij toog aan het 
werk en wist enkele parochianen over te halen fundaties of schenkingen met 
lijfrenten te vestigen, nog voordat er in 1869 een officieel oprichtingscomite 
werd gevormd. "Mulder, als jij nog eens wat wilt doen dan beveel ik u voor 
alles de nieuwe derde parochie aan, zoowel de pastoor als de kerk, want daar 
zal het schraal zijn", met deze woorden haalde hij schoenmaker Mulder over tot 
een forse gift. Ook bewoog hij С baron van Lamsweerde tot een testamentaire 
schenking. De baron liet als voorwaarde opnemen dat het geld alleen uitge
keerd mocht worden als de bouw van de kerk vóór 1875 begonnen werd. De op 
deze wijze verzamelde giften werden aangevuld met de opbrengst van een 
collecte via inschrijving en met een lening bij de firma Büncker. Aldus werd 
twee jaar na de dood van Brouwer de Martinusparochie een feit. 

Jozefparochie. Heel anders ging het 50 jaar later met de Jozefparochie in de 
Geitenkamp. De Geitenkamp was nog onbewoond toen het gemeentebestuur in 
samenwerking met de kerkelijke autoriteiten en diverse woningbouwverenigingen 
in 1920 met de planning van een kerkelijke infrastructuur startte. Medio 1921 
benoemde aartsbisschop H. van de Wetering kapelaan H. van de Loo tot bouw
pastoor. De canonieke oprichting van de parochie vond plaats in 1923. Inmiddels 
hadden het aartsbisdom en de Joannesparochie elk ƒ10.000,- gefourneerd voor 
de nieuwe parochie. Onder energieke leiding van pastoor Van de Loo, die al snel 
de toepasselijke bijnaam 'pastoor-gironummer' kreeg, verrees op de Geitenkamp 
een indrukwekkend gebouwencomplex van kerk, pastorie, scholen, verenigingsge
bouw en klooster. De Jozefparochie speelde het in enkele jaren klaar, wat oudere 
parochies zelfs na jaren durende pogingen in het geheel niet of nauwelijks lukte, 
en waarvan de na 1940 opgerichte parochies slechts durfden dromen. 

Ten behoeve van de financiering van dit complex kreeg Van de Loo al in 
1921 toestemming voor de volgende 'bedelacties' in Arnhem en daarbuiten. In 
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De Martinuskerk met op de voorgrond Musis Sacrum. (Katholiek Leven in Beeld) 

Het gebouwencomplex van de St. Jozefparochie, ca. 1934. In de onderbouw van de 
kerk L· een school gesitueerd. (Foto Gemeentearchief Amhem) 



Arnhem: 1. Gedurende vijf jaar een zondagscollecte langs de huizen. 2. Tien 
jaar lang een vaste rubriek "Liefdegaven voor de St. Jozefparochie in het R.K. 
Zondagsblad voor Arnhem en omstreken. 3. Preekbeurten in de kerken van 
Arnhem. Totale opbrengst van deze acties: meer dan ƒ100.000,-. Landelijke 
acties: 1. Van de Loo hield preekbeurten in 225 parochies (600 preken): 
opbrengst ƒ75.000,-. 2. Hij liet circulaires en gelukwensen sturen aan mensen in 
Nederland die iets te vieren hadden met het verzoek de Arnhemse Jozef
parochie te gedenken: kosten ƒ50.000,- , opbrengst ruim ƒ100.000,-. 3. Een 
verkoopactie van een in Neurenberg ontworpen speelgoedkerkje annex spaar
kerkje: opbrengst ruim ƒ25.000. 4. Loterijen: gezamenlijke opbrengst ruim 
ƒ50.000.-. Al met al droegen de parochianen zelf maar een fractie van de kosten 
van de uitgebreide voorzieningen in de Jozefparochie. Rooms Nederland 
betaalde meer dan twee derde deel van de rekening, rooms Arnhem een kwart. 
De bedelactie strekte zich zelfs uit tot het toenmalige Nederlands-Indië.13 

Pastoor Van de Loo speelde gretig en met succes in op het gestegen zelfver
trouwen van de Nederlandse katholieken. Hij wist de financiële en pastorale 
noden van de Jozefparochie tot een landelijke aangelegenheid te maken. Vijftig 
jaar daarvoor moest Brouwer voor de opbouw van de Martinusparochie behoed
zaam manoeuvreren en mobiliseren op een beperkte lokale markt en via 
directe, persoonlijke contacten. 

2. PRIESTERS EN RELIGIEUZEN 

Priesters en religieuzen vormden de hulptroepen voor de volkskerk. De paro
chiepriesters waren in eerste instantie verantwoordelijk voor de gewone ziel
zorg. Tot hun kerntaken behoorden de toediening van sacramenten, het verzor
gen van de erediensten en het godsdienstonderricht. Daarnaast hielden zij zich 
in meer of mindere mate bezig met additionele taken als het besturen of 
adviseren van verenigingen en instellingen, en het ten behoeve daarvan werven 
van leden en financiële middelen. De aan het bisschoppelijk gezag onderworpen 
seculiere geestelijken konden naar andere parochies worden verplaatst zonder 
dat dit een principiële breuk in het pastorale beleid betekende. Wel konden 
pastoors en kapelaans tot op zekere hoogte een eigen stempel drukken op de 
uitvoering van dat beleid. In de hiërarchisch georganiseerde kerk waren de 
kapelaans uad nutum episcopi", dat wil zeggen oproepbaar, verplaatsbaar, en 
inzetbaar op bisschoppelijk bevel.14 Dat gold in hoge mate tevens voor de 
pastoors. 

De activiteiten van de parochiële clerus komen op verschillende plaatsen in 
het boek nog uitvoerig aan de orde. Allerlei paters, fraters en zusters ver
richtten ondersteunende en aanvullende werkzaamheden. Over hun komst naar 
Arnhem, hun aantal, en hun werkzaamheden informeert het volgende gedeelte. 
Daarbij worden de taakverdeling tussen die verschillende kerkelijke hulptroepen 
en de daarmee samenhangende spanningen onder de loupe genomen. 

79 



Paters, fraters en broeders 
Tot 1959 was de parochiële zielzorg exclusief in handen van de seculiere 
geestelijkheid. In dat jaar kregen de Missionarissen van het H. Hart (Paters 
MSC) de Martinusparochie toegewezen. Het kerkbestuur van deze parochie 
verzette zich aanvankelijk tegen deze overgang van seculiere naar reguliere 
priesters. De vertrekkende pastoor G. Jansen zei hun dat het geringe aantal 
nieuwe wijdelingen in het aartsbisdom — in 1959 slechts 14 — geen andere keuze 
liet. Er was volgens hem daarom geen sprake van een drama noch van een 
blijspel maar van een zuiver zakelijk inzicht.15 Bij de inzegening van de nieuwe 
pastoor Th. Kouw MSC liet deken J. van Rossum zich ontvallen dat een stap 
"als deze zal misschien wel vaker gezet moeten worden". Hij kreeg gelijk. In 
1985 waren in zes van de dertien parochies regulieren werkzaam.16 Zijn op
roep uit 1959 aan moeders om meer priesterroepingen te "kweken" had 
nauwelijks of geen weerklank gevonden.17 

De bezwaren tegen een paterskerk hadden in Arnhem diepe historische 
wortels. Vóór 1899 lukte het geen enkele orde om een klooster in Arnhem 
gevestigd te krijgen. In 1852 zorgde de verschijning van de Arnhemse domini
caan P. Rensen voor heel wat opschudding in de stad. Het leidde er zelfs toe 
dat bisschop Zwijsen de dominicanen voortaan verbood om buiten Noord-
Brabant het habijt te dragen.18 Paters redemptoristen, franciscanen of capucij-
nen mochten dan wel onmisbaar zijn als predikant bij volksmissies, een per
manent verblijf te Arnhem was hun niet gegund. Pastoor-deken Brouwer 
maakte in 1855 zijn bezwaren tegen een paterskerk in Klarendal kenbaar aan 
de aartsbisschop: "Rigt daar een klooster op: een residentie; dan wordt het doel 
niet bereikt. Men zal daar biechten, mis horen zelfs, maar de banden met de 
parochiekerk zullen losser worden, en als de pastoor vraagt naar de kinderen 
...O, die zijn bij de Pater en 't gevolg is in 't wildloperij". Een dergelijk klooster 
zou bij de pastoor alle lust ontnemen zich "met dien uithoek" bezig te houden: 
en het zal hem ook niet baten, aldus Brouwer.19 De mogelijkheid van een 
eigen parochie voor paters lag minder gevoelig, maar wees hij ook af. Jezuïeten 
en redemptoristen — naar de mening van Brouwer "de besten" — mochten nog 
geen parochies hebben, en franciscanen en dominicanen waren volgens hem 
financieel niet bij machte een kerk op te richten. Een ander argument tegen de 
paterskerk was dat de "armen- en gestichtsadministratie onder controle stond 
van mannen van een kleur". Dit kwam de eenheid binnen de stad ten goede. 
Zou na de oprichting van de derde parochie blijken "dat de Herders lauw zijn 
en slapen", ter opwekking van naijver zouden dan ijverige kloosterlingen daar 
het vuur kunnen oprakelen, "mits ook dan nog gezorgd zou worden dat later 
niet plaatsvinden zou hetgeen blijkens de geschiedenis in de 15e eeuw geschied
de".20 Toen moest de hulp van de paus worden ingeroepen om de autoriteit 
van de bisschop te herstellen en de religieuzen te beletten de gelovigen uit de 
parochiekerk te houden.21 

De eerste serieuze poging tot vestiging van een klooster te Arnhem deden 
de redemptoristen in 1867. De twee Arnhemse pastoors en de aartsbisschop 
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Groepsfoto van geestelijken, IQfebr. 1906. Van l. naar г.: H.B. van Leer, kapelaan 
Walburgis; P.W.A. Pieck, rector Insula Dei; J.H.G. Jansen, kapelaan WalburgL·, 
later ааП5ЬЬ5СІгор; НЛ.Р.С. van der Waarden, kapelaan Martinas; W. Meuleman, 
kapelaan Eusebius. (Foto Gemeentearchief Arnhem) 

achtten de tijd hiervoor pas rijp na de stichting van de derde parochie. Nadat 
in 1875 de Martinusparochie was opgericht, bleef men afwijzend beschikken op 
herhaalde verzoeken. Zelfs het in 1882 door pater Van Rijckevorsel CSSR 
gestichte fonds ten behoeve van de vestiging van een klooster te Arnhem, 
waarin hij zes jaar lang wekelijks het stipendium van een mis stortte en dat in 
1888 meer dan vijfduizend gulden bevatte, bracht de aartsbisschop niet van zijn 
besluit af.22 De Paters capucijnen verging het in 1896 niet anders. Zij hadden 
al bouwgrond op het oog, maar de pastoors van de Martinus- en Joannes-
parochie keurden het plan af. Zij vreesden geldelijk nadeel voor hun met zware 
lasten bezwaarde parochies. De paters besloten uiteindelijk naar Babberich uit 
te wijken.23 

In de negentiende eeuw was er te Arnhem sprake van sterke rivaliteit tussen 
seculieren en regulieren. De eersten duldden geen aantasting van hun controle 
over oriëntatiemiddelen en financiële bronnen. Dat er zo dichtbij de stad in het 
dorp Huissen sedert 1858 een klooster van paters dominicanen gevestigd was, 
wekte bij tijd en wijle al genoeg ergernis op. Op de achtergrond speelde hier de 
strijd tussen regulieren en seculieren uit de tijd van de Hollandse Zending mee; 
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vooral in het aartsbisdom leefde dat sterk, zelfs tot in de tweede helft van de 
20ste eeuw. 

Paters MSC. De kroniek van de Paters MSC meldde dat Arnhem ook in 1899 nog 
niet gewend was aan "zwartrokken" en "steken" uit het zuiden. Pater provin
ciaal C. Offermans had — als burger verkleed en onder een schuilnaam — in dat 
jaar twee villa's gekocht aan de Velperweg. De Congregatie van de Missionaris
sen van het H. Hart mocht als eerste congregatie van mannelijke religieuzen in 
Arnhem een klooster beginnen. Heel Arnhem, katholiek en niet-katholiek, 
moest weten dat er "verkapte Jesuieten" in Arnhem kwamen.24 In een oplei-
dingshuis van missiepaters zagen de Arnhemse regulieren en de aartsbisschop 
in 1899 kennelijk geen directe bedreiging meer. Voor de komst van de paters 
MSC naar Arnhem werden evenwel taken en bevoegdheden van de paters con
tractueel vastgelegd. De paters mochten zich niet ongevraagd met de gewone 
zielzorg bemoeien en geen leken in hun kapel ontvangen. Hun werd bovendien 
een verbod opgelegd om in Arnhem "aalmoezen te collecteren". 

De eerste vijftien jaar was de relatie tussen de paters aan de ene en de 
parochieclerus met de aartsbisschop aan de andere zijde bijzonder ongemakke
lijk als gevolg van achterdocht en wantrouwen. Toen pater overste P. Vullings 
in 1906 tien paters voor 2 á 3 uur per week beschikbaar stelde voor catechis-
musonderricht, zagen de pastoors hierin een poging "de zaak over te nemen-
",25 Hoe durfden de paters te suggereren dat de seculieren het werk niet 
aankonden! De bouw van een nieuw klooster en een kapel in 1912 deed de 
strijd weer oplaaien. De pastoors beschuldigden de paters van contractbreuk: zij 
zouden voortdurend parochianen naar hun kapel lokken en bedeltochten 
organiseren ten behoeve van de nieuwbouw. De achterdocht ging zover dat de 
aartsbisschop persoonlijk de deken van Arnhem op spionage uitstuurde: hij 
moest in het geniep gaan uitzoeken of de kapel in aanbouw een deur aan de 
straatkant kreeg. Deze achterbakse manoeuvre bleef echter niet onopgemerkt 
en leidde tot een zwaar protest van de provinciaal overste van de paters.26 

Mede onder druk van enkele leken uit Arnhem als A. baron van Wijnber
gen erkende de aartsbisschop de overdrijving van de klachten van de pastoors. 
Uiteindelijk werd een modus vivendi gevonden. De paters kregen een uitge
breide jurisdictie. Zij mochten echter alleen parochianen in hun kapel toelaten 
tot het bijwonen van de mis op zon- en feestdagen die een schriftelijke toe
stemming van hun pastoor konden overhandigen.27 Kort voordat deze afspra
ken werden gemaakt, vond pastoor J. Bos een laatste inspectie kennelijk nodig. 
Hij vatte op een zondagmorgen post bij de kapel, schreef de namen van de 15 
bezoekers op en verwittigde de aartsbisschop hiervan.28 

De scherpe controle op het doen en laten van de paters kon niet verhin
deren dat hun klooster in enkele jaren tijds uitgroeide tot een centrum van 
meer dan lokale allure. De paters MSC sympatiseerden met de befaamde 
Klarenbeekse Club van progressieve jongeren, die vanaf 1899-1908 herhaaldelijk 
bijeen kwam in hotel Klarenbeek vlakbij hun klooster aan de Velperweg.29 De 
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ideeën van deze intellectuele en culturele voorhoede van Nederlandse katholie
ken, waartoe een aantal vooraanstaande Arnhemse katholieken behoorde, 
vonden ruim weerklank in Arnhem en bij de paters. 

In de loop der jaren verzorgden paters MSC talloze spreekbeurten voor 
sociale en culturele verenigingen, zij bestuurden katholieke organisaties op het 
terrein van drankbestrijding, werkten als moderator en godsdienstleraar aan het 
Katholiek Gelders Lyceum en aan diverse andere scholen, en verzorgden de 
zielzorg van fraters en zusters. Na de nieuwe overeenkomst tussen paters en 
pastoors in 1912, werden de paters al snel onmisbaar als hulpkrachten in de 
gewone zielzorg. Vanaf 1924 verzorgden zij bovendien het apostolaatswerk ten 
behoeve van niet-katholieken: het bekeringswerk. Dat bleven ze doen tot 
ongeveer 1970. 

De paters MSC hadden een veel grotere betekenis voor de katholieke bewe
ging te Arnhem dan de Duitse paters oblaten die van 1899 tot 1918 in Arnhem 
gevestigd waren, of de Fathers van Mill Hill die in 1918 naar Arnhem kwamen.30 

De Fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (Fraters van Utrecht) begon
nen in 1917 als onderwijskrachten in Arnhem. Al zes jaar lang had het stede
lijke R.K. Schoolbestuur St. Willibrord bij monde van voorzitter deken H. 
Schoemaker en secretaris H. van Nispen tot Pannerden hierom gesmeekt. De 
fraters zouden te Arnhem een school voor lager onderwijs aan jongens moeten 
oprichten. De congregatie kon almaar niet aan het verzoek voldoen wegens een 
tekort aan frater-onderwijzers.31 Om de concurrentie van de Broeders van 
Maastricht het hoofd te bieden, deden de fraters in 1913 onder geheimhouding 
een toezegging aan het schoolbestuur: in het najaar van 1916 zouden enkele 
fraters naar Arnhem komen en er een school oprichten.32 

De 'fraternisering' van het onderwijs riep aanvankelijk weerstand op van 
leken-onderwijzers en van enkele ouders. Het verzet viel uiteindelijk mee. Na 
de komst van de fraters verlieten slechts vijf kinderen de Eusebiusschool. De 
leken-onderwijzers zagen zich bedreigd in hun broodwinning, maar de nieuwe 
Onderwijswet van 1917 werkte in verscheidene opzichten geruststellend. Het 
katholieke onderwijs ging een periode van sterke expansie tegemoet. En 
bovendien werkten de fraters ook niet voor minder dan het wettelijk vastge
stelde minimumloon. De Fraters van Utrecht kregen weliswaar vanaf 1924 de 
leiding over drie jongensscholen, en werkten daar in 1930 met een record aantal 
van 15 fraters, hun autonomie bleef echter beperkt omdat de scholen onder 
financieel beheer bleven van het R.K. Schoolbestuur St. Willibrord.33 Hun 
activiteiten in Arnhem bleven niet beperkt tot het lager onderwijs aan jongens, 
zij strekten zich uit tot diverse jeugdorganisaties, sportverenigingen en wijkeen-
tra. Mede op initiatief van de fraters begon men in Arnhem in 1935 met een 
katholieke school voor buitengewoon lager onderwijs. 

Broeders der Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis uit Maastricht (Broeders 
van Maastricht) werden door het bestuur van Insula Dei in 1937 naar Arnhem 
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gehaald om er het St. Nicolaasinteraaat voor R.K. schipperskinderen te leiden. 
Drie jaar later konden ze weer vertrekken vanwege sluiting van het inter
naat.34 In 1952 keerden de broeders terug als leraren op de nieuwe kweek
school voor jongens. In 1963 kwam deze school onder hun bestuur. 

Vrouwelijke religieuzen 
Eer en prestige van pastoor en parochie waren gebaat met de vestiging van een 
klooster van vrouwelijke religieuzen. De zusters konden immers als goedkope, 
geschoolde en zeer gemotiveerde arbeidskrachten ingeschakeld worden in 
onderwijs en chantas. Hieronder volgt een opsomming van de zustercongrega
ties die in Arnhem als zodanig actief zijn geweest. Tabel 8 geeft een indruk van 
het aantal actieve vrouwelijke religieuzen in Arnhem. 1940 was het topjaar: er 
woonden toen meer dan 300 vrouwelijke religieuzen in deze stad. 

Tabel 8. Het aantal vrouwelijke religieuzen in Arnhem.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
55 
40 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
? 

7 
8 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 

4 ( 8) 
16 (31) 
52 (100) 
64 (123) 
137 (263) 
169 (325) 
235 (451) 
279 (535) 
303 (583) 
174 (335) 
138 (265) 

1845 
1863 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1970 

4 
16 
30 
34 
90 
110 
110 
113 
125 
100 
73 

— 
— 
22 
30 
47 
59 
80 
90 
97 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
55 
55 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
20 
22 
13 
10 

1. Zusters van Tilburg; 2. Franciscanessen van Münster; 3. Soeurs de Sacre Coeur; 4. Zusters van 
Steyl; 5. Zusters van Tegelen; 6. Dominicanessen van Neerbosch; 7. Catechisten van Breda; 8. 
Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart; 9. Totaal (index 1880 = 100). 

Het begon in 1845 met de vestiging te Arnhem van vier zusters van de in 1832 
door bisschop Zwijsen opgerichte congregatie van de Zusters van Liefde van 
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid in Tilburg (Zusters van Tilburg). 
Pastoor-aartspriester J. Willemsen bemiddelde hierbij.36 De Arnhemse vesti
ging van deze Zusters van Tilburg breidde zich enorm uit, met name tussen 
1890 en 1910. De zusters kregen aanvankelijk de leiding opgedragen van een 
naai- en bewaarschool. In 1853 kwam hier de zorg voor wezen bij. In 1863 
werden 16 religieuzen ingezet voor de verzorging van wezen en bejaarden en 
voor het geven van onderwijs aan meisjes. In 1897 droegen 87 Zusters van 
Tilburg de zorg voor 140 "ouden van dagen", 170 weeskinderen en 2800 school
kinderen. In 1900 werkten meer dan 35 zusters in het lager onderwijs, en 
startten zij een normaalschool voor de opleiding van vrouwelijke onderwijzeres
sen. Vervolgens zwaaiden zij de scepter over een steeds toenemend aantal 
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scholen voor lager, buitengewoon lager en uitgebreid lager onderwijs, ook over 
scholen voor beroepsonderwijs aan meisjes, een kleuterschool voor woonwagen
kinderen en een schipperskinderenschool voor meisjes. Niettemin daalde na 
1910 het aantal zusters dat in het lager onderwijs werkzaam was: van 45 in 1912 
tot 15 in 1941. Op hun scholen kregen steeds meer leken-onderwijzeressen een 
baan. In de jaren vijftig zagen de Zusters van Tilburg zich genoodzaakt naar 
nieuwe werkkringen uit te kijken. Enkele zusters vonden in deze tijd emplooi in 
katholieke buurt- en clubhuizen. 

De Duitse Schwestern aus der Genossenschaft der Krankenschwestern des hl. 
Franziskus zu St Mauritz (Franciscanessen van Münster) werkten in Arnhem van 
1878 tot 1947 ten behoeve van ziekenzorg en -verpleging. Deze Duitse zusters 
sloten in 1878 een contract met pastoor Van Basten Batenburg van de Euse-
biusparochie ten behoeve van de verpleging van zieken in en buiten het door 
hem opgerichte Elisabeth Gasthuis. Het werk begon met drie zusters, waarvoor 
per jaar 75 Mark aan het moederhuis te Münster betaald moest worden. In de 
eerste jaren betaalde Van Basten Batenburg dit zelf. Met de uitbreiding van het 
Elisabeth Gasthuis nam ook het aantal Franciscanessen sterk toe. Vanaf 1907 
werden ze ook ingeschakeld ten dienste van de in dat jaar door de Vincentius-
vereniging opgerichte R.K. Wijkverpleging, in 1924 herdoopt tot het Wit-Gele 
Kruis Arnhem West. Ook het in 1918 opgerichte R.K. Doorgangshuis maakte 
tot 1936 gebruik van de diensten van deze zusters. Toen trokken ze zich daaruit 
terug en namen Zusters van Tegelen er hun plaats in. Zoals uit tabel 8 blijkt, 
waren er rond de eeuwwisseling ongeveer 50 Franciscanessen van Münster actief 
in Arnhem. Veertig jaar later was dit aantal verdubbeld. Zij verlieten het Elisa
beth Gasthuis en Arnhem in 1947. Hun plaats werd ingenomen door de Domini
canessen van Neerbosch. In 1991 nam de laatste zuster van deze orde afscheid 
van ziekenhuis Rijnstate, sinds 1988 rechtsopvolger van het Elisabeth Gasthuis. 

In numeriek opzicht waren de Zusters van Tilburg en de Franciscanessen van 
Münster veruit het belangrijkste. Enkele andere congregaties mogen niet 
onvermeld blijven. Net als bij de paters het geval was, waren er ook zusters die 
zich nauwelijks met de Arnhemse katholieken bemoeiden. De Dames de 
Louvencourt (in 1910 met 7 zusters) leidden in het begin van de twintigste eeuw 
korte tijd een luxe kostschool voor meisjes. Hetzelfde deden de Zusters van de 
Sociëteit van het H.Hart vanaf 1913 tot 1946 in een prestigieus gebouw aan de 
Velperweg. Zij verplaatsten hun onderwijsinternaat voor meisjes van de leiden
de klasse van Nijmegen naar Arnhem. Aanvankelijk verzorgden zij alleen lager 
onderwijs, later ook uitgebreid lager onderwijs, een middelbare meisjesschool 
en een gymnasium. In 1937 lieten de Soeurs de Sacré Coeur de eerste externen 
tot hun school toe.37 

In 1946 kondigden ook de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Zusters 
van Steyl), na een verblijf van ruim 25 jaar, aan te willen vertrekken. Pastoor 
Bos van de Joannesparochie had in 1919 een ware strooptocht langs zuster-
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huizen moeten ondernemen om uiteindelijk deze zustercongregatie bereid te 
vinden de geplande Mariastichting te leiden. Deze stichting bestond uit een luxe 
pension waarvan de revenuen bedoeld waren voor de wijkverpleging en het 
bewaarschool-onderwijs in de Joannesparochie. Beide partijen — parochie en 
congregatie — sloten in 1919 een contract voor de te werkstelling van minimaal 
5 zusters, waarvan een voor de wijkverpleging, voor een bedrag van ƒ100,- per 
jaar per zuster. Huisvesting van de zusters kwam voor rekening van de Maria
stichting. De gemeentelijke subsidiëring van het kleuteronderwijs (vanaf 1920) 
en de wijkverpleging (vanaf 1924) werd een bron van financiële perikelen. "De 
nonnen denken maar dat de katholieke stichtingen winst opleveren", schreef de 
secretaris van de Mariastichting in 1931. Aan de orde was een brief vanuit Steyl 
waarin protest aangetekend werd tegen de doorberekening van de verminderde 
subsidie op de salarissen van de zusters. 

Ook pastoor Van de Loo van de Jozefparochie kende die problemen. Hij 
had echter beter voor "zijn zusters" gezorgd door in 1927, twee jaar nadat de 
eerste zusters van Steyl in zijn parochie met het kleuteronderwijs begonnen wa
ren, een klooster voor hen te bouwen. Van de Loo streefde nog meer dan zijn 
collega Bos naar een autarkische parochie. Hij was niet alleen de eerste die 
weer met zelfstandige parochie-scholen voor jongens begon, maar ook de eerste 
pastoor in Arnhem die het meisjesonderwijs niet overliet aan de Zusters 
van Tilburg. Van de Loo wenste alleen met deze zusters in zee te gaan, wan
neer zij een filiaal van hun klooster in de Jozefparochie wilden vestigen. Insula 
Dei en de Zusters van Tilburg gingen hiermee niet akkoord, de Zusters van 
Steyl wel. De plannen van Van de Loo met de zusters gingen nog verder. Hij 
wilde aan het toekomstige zusterhuis een pension voor "menschen uit de 
kleinen middenstand" verbinden. Volgens hem was daaraan in Arnhem een 
erkende behoefte, "daar Insula Dei voor de armen en de Raaphorst (Maria
stichting t.d.) voor de rijken is".38 Het zou voor zijn parochie zeer voordelig 
zijn. De zusters hadden hun medewerking reeds toegezegd. Het pension kwam 
er echter niet. De Zusters van Steyl beperkten hun werkzaamheden tot het 
kleuter- en lager onderwijs. Zij begonnen in 1928 met een brei- en naaischool 
en kregen voorts een jaar later de zorg over vrouwelijke bekeerlingen toegewe
zen. Dertig jaar later begonnen zij met parochieel sociaal werk in de vorm van 
clubs voor moeders en meisjes. Net als bij de Zusters van Tilburg het geval was, 
kwamen ze in het onderwijs geleidelijk buiten spel te staan. In 1970 werd hun 
klooster gesloten. 

Wat pastoor Van de Loo deels lukte, kreeg pastoor G. Ellenbroek van de 
H. Hartparochie niet meer gedaan. Kort na de oprichting van deze parochie in 
1928 informeerde de pastoor bij diverse congregaties voor onderwijskrachten 
ten behoeve van een kleuterschool. Na veel teleurstellende reacties kreeg hij 
uiteindelijk van de zusters van Steyl een toezegging. Bijkomstig voordeel was 
dat nu de bouw van een zusterhuis niet nodig was: deze zusters opereerden 
vanuit hun klooster in de Jozefparochie. De onderhandelingen met Insula Dei 
en de zusters van Steyl inzake leerkrachten voor het lager onderwijs bleven 
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echter voorlopig zonder succes. Een gebrek aan zusters begon zich te manifes
teren. Enkele jaren later werd dit de pastoor nog duidelijker. Hij schreef in 
1935 maar liefst twaalf moederhuizen van congregaties aan, of zij niet genegen 
zouden zijn een pension te beginnen voor "ouden van dagen uit de midden
stand", waartoe Arnhem zich volgens de pastoor uitstekend leende en waaraan 
behoefte bestond, zeker in zijn parochie. Het pension kwam er niet: "Ze schre
ven allemaal dat ze een wees-gegroetje zouden bidden, opdat we elders moch
ten slagen, maar een voor een weigerden ze".39 

Na de Zusters van Steyl kwamen er nog Zusters van Tegelen (1937), 
Catechisten van Breda (1929), en Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. 
Hart (1955) naar Arnhem. De eerste congregatie bediende het R.K. Doorgangs
huis en een pension, de Catechisten werkten eerst voor de vrouwelijke jeugd en 
later als parochieel assistente, de zusters van het H. Hart werkten in Amhem-
zuid ten behoeve van zielzorg, onderwijs en gezinszorg.40 

Uit bovenstaand relaas blijkt dat tijdens het interbellum de vraag naar zusters 
groter was dan het aanbod. Voor nieuwe initiatieven waren nauwelijks zusters 
beschikbaar. Na 1945 streefden de diverse congregaties naar een grotere 
verscheidenheid van werkzaamheden en een concentratie van vestigingen. Mede 
ten gevolge hiervan kwamen verschillende Arnhemse instellingen in de knel. 
Voor de vervanging van de Zusters van Steyl klopte het bestuur van de Maria
stichting in 1946 aan bij vele congregaties, maar tevergeefs. Sluiting van dit 
luxueuze pension was daarom onvermijdelijk. In diezelfde periode benaderde 
het bestuur van het Elisabeth Gasthuis maar liefst 24 congregaties voor de 
vervanging van de Franciscanessen van Münster. Vooral dankzij de persoonlijke 
bemiddeling van kardinaal J. de Jong konden uiteindelijk de Dominicanessen 
van Neerbosch gecontracteerd worden.41 Pastoor H. Tervoert van de Sacra
mentsparochie zocht vanaf 1941 tot 1955 naar zusters die hem assistentie 
konden verlenen. 

Een ding is zeker, de religieuzen verrichtten vele werkzaamheden buiten de 
directe zielzorg die anders in het geheel niet, later in de tijd of tegen een 
hogere prijs door leken vervuld hadden kunnen worden. Religieuzen werden 
door de parochiepriesters en regenten van katholieke instellingen lange tijd 
beschouwd als relatief goedkope en goed opgeleide, makkelijk inzetbare en 
goed gemotiveerde arbeidskrachten. De dienstbaarheid, toewijding en religieuze 
inspiratie van de religieuzen werden voortdurend als ideale eigenschappen 
voorgehouden aan zowel katholieken als niet-katholieken. 

3. BESLUIT 

Om het volkskerkelijke ideaal te verwerkelijken, werden er parochies opgericht, 
kerken en kloosters gesticht en mannelijke en vrouwelijke religieuzen gerecru-
teerd. De kerkelijke infrastructuur ontwikkelde zich langzaam en geleidelijk in 
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de negentiende eeuw, en beleefde in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
een onstuimige groei. Waar de negentiende-eeuwse parochies decennia lang 
over deden, kregen de volkskerkelijke modelparochies in het eerste kwart van 
de twintigste era in enkele jaren gedaan. Legden de kosten van dit kerkelijk 
verzorgingsapparaat in de negentiende eeuw zwaar beslag op lokale middelen, 
in de tweede periode was de financiële armslag in katholieke kring veel groter, 
en er kon in veel kortere tijd en ook buiten Arnhem een beroep gedaan worden 
op financiële ondersteuning. 

Bij de opbouw en uitbreiding van de kerkelijke organisatie kwam herhaal
delijk naar voren dat het niet boterde tussen de verschillende hulptroepen. 
Pastoors beconcurreerden elkaar in het streven een modelparochie te verwezen
lijken. Zij gaven daarmee gestalte aan een sterk parochieel particularisme. De 
rivaliteit tussen seculiere en reguliere priesters was een nog meer in het oog 
springend fenomeen. 

Reeds tijdens het interbellum kwamen de eerste grenzen van de groei in 
zicht. Parochies werden na 1945 nog wel opgericht, en zelfs in een hoog tempo, 
maar een schaarste aan goedkope religieuze arbeidskrachten begon zich 
duidelijk af te tekenen. Daarbij kwam dat paters, fraters en zusters voor nieuwe 
functies maar moeilijk konden concurreren met gespecialiseerde beroepskrach
ten. Opmerkelijk is verder dat de regulieren vanaf 1960 van lieverlee onmisbaar 
werden in de zielzorg. 

In 1966 sprak een Arnhemse priester over een "krampachtige poging een 
zwakker worden pastoraal en sociaal-kerkelijk systeem in het leven te hou
den".'12 Hij kon het niet langer rijmen dat de volkskerkelijke modelparochie 
nog steeds als ideaal gold, terwijl maatschappelijke en binnenkerkelijke ontwik
kelingen hier haaks op stonden. In die tijd namen sommige parochiegeestelijken 
— al dan niet in nauw overleg met een kem van parochianen — initiatieven om 
hun parochie een eigen gezicht te geven. Dit leidde al gauw tot een grote 
verscheidenheid, tot uitdrukking komend in onder meer liturgie, pastorale zorg 
en lekenactiviteit. Enkele parochies vonden aansluiting bij progressieve tenden
ties in de Nederlandse katholieke kerk, andere volgden een orthodoxe koers, de 
meeste gingen een middenweg. De gelovigen kregen hiermee ongekende keuze
mogelijkheden. Het principe van de territoriale, multifunctionele, volkskerke
lijke parochie gold niet meer. 
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5. Resultaten van de volkskerkelij ke strategie 

Twee wezenskenmerken van het volkskerkelijke katholicisme worden in dit 
hoofdstuk onder de loupe genomen, te weten de sacramentele en rituele 
religiositeit en de totaHstische tendenties alles en iedereen te willen omvatten 
en doordringen van het ene ware geloof. In de eerste paragraaf wordt de 
ontwikkeling van de kerkelijke betrokkenheid van de Arnhemse katholieken 
onderzocht aan de hand van gegevens over kerkbezoek. In de tweede paragraaf 
stellen we de aard en ontwikkeling van de volksvroomheid aan de orde. In de 
derde en vierde paragraaf wordt het sociaal-kerkelijke grensverkeer tussen 
katholieken en niet-katholieken in kaart gebracht op basis van gegevens over 
respectievelijk het religieus gemengde huwelijk en bekeringen.1 Met behulp van 
al deze gegevens kan worden vastgesteld in hoeverre de volkskerkelijke strate
gieën succesvol waren. 

1. KERKBEZOEK EN KERKELUKE DISTANTIE 

De gelovigen in de volkskerk hebben als plicht regelmatig de kerk te bezoeken. 
Alleen daardoor verkrijgen ze welzijn op deze aarde en eeuwig geluk in de 
hemel. Uit de kerkelijke administratie blijkt een wisselende preoccupatie van de 
parochiegeestelijkheid met de invoering van en controle op naleving van voor
schriften aangaande kerkbezoek. De negentiende-eeuwse administratie verstrek
te geen gegevens over kerkbezoek. Vanaf 1906 tot 1964 hielden de Arnhemse 
pastoors wel bij hoeveel parochianen met pasen de kerk bezochten: de paschan-
ten. Van 1926 tot 1955 maakte men bovendien nog een onderscheid tussen twee 
categorieën non-paschanten. De eerste categorie bestond uit katholieken die 
volgens de parochiegeestelijkheid niet voorgoed van de kerk vervreemd waren. 
Zij verzaakten hun minimale kerkelijke plicht van misbezoek met pasen slechts 
tijdelijk. Deze non-paschanten zouden nog te redden zijn door middel van een 
intensieve zielzorg. De tweede categorie werd als verloren beschouwd. Hiertoe 
rekende men niet alleen de officiële afvalligen — zij die zich bekeerden tot een 
ander kerkgenootschap of zich om wat voor reden dan ook uit de parochiële 
registers lieten schrappen — maar al degenen die weigerden naar de kerk te 
komen, en van wie men voorzag dat zij in hun weigering waarschijnlijk ten einde 
toe zouden volharden. In de jaren zestig van de 20ste eeuw ging men over tot 
jaarlijkse tellingen van het misbezoek op twee willekeurig gekozen zondagen. 
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Het misbezoek met pasen is niet door elke Arnhemse pastoor en zeker niet 
elk jaar even nauwkeurig in kaart gebracht. De ene pastoor was hoopvoller 
gestemd dan de andere en schreef zijn parochianen minder snel af. Het kwam 
ongetwijfeld ook voor dat een pastoor zijn parochie mooier wilde voorstellen 
dan in werkelijkheid het geval was. Wat zou men anders aan de Utrechtse 
Maliebaan wel niet denken van de door hem gepleegde inspanningen. In 1908, 
het eerste jaar van zijn pastoraat, registreerde pastoor Bos van de Joannes-
parochie ongeveer 600 parochianen die met pasen de kerk niet hadden bezocht. 
Zijn parochie scoorde toen met 16 % non-paschanten het hoogst van alle 
Arnhemse parochies. Met uitzondering van enkele parochies in Enschede en 
Utrecht was de paschantie nergens in het aartsbisdom zo laag. Tabel 9 geeft 
voor vier peiljaren het aantal non-paschanten in Arnhem. 

Tabel 9. Het aandeel van de non-paschanten uitgedrukt in percentage van het 
totaal aantal katholieken boven de zeven jaar per parochie per peil
jaar 

Parochie 

Walburg 
Eusebius 
Martinus 
Joannes 
O.L. Vrouw 
Jozef 
H. Hart 
Sacrament 
Willibrord 
Paulus 
H. Geest 
Gemeente Arnhem 

Totaal aantal 

1930 

17 
13 
23 
22 
14 
30 
10 
— 
— 
— 
— 
20 

4358 

1940 

19 
14 
33 
23 
10 
18 
11 
— 
— 
— 
— 
20 

5500 

1950 

23 
22 
36 
35 
20 
30 
15 
22 
33 
— 
— 
26 

9191 

1960 

33 
26 
39 
47 
29 
36 
15 
18 
34 
27 
22 
30 

13236 

In 1930 gingen 4358 katholieken niet meer naar de kerk, dit was bijna 20% van 
alle parochianen van 7 jaar of ouder, de zogeheten 'communicanten'. Dit 
percentage bleef tot 1940 ongeveer gelijk, maar liep op tot 26% in 1950 en 
meer dan 30% in 1960. In dit laatste jaar bezocht bijna eenderde deel van de 
Arnhemse katholieken boven de zeven jaar met pasen de kerk niet meer. De 
parochies vertoonden opvallende verschillen. De parochianen in de H. Hartpa
rochie en in iets mindere mate in de O.L.Vrouwparochie waren trouwe kerk
gangers vergeleken met die in bijvoorbeeld de Joannesparochie. 

Uit tabel 10 valt af te leiden hoeveel non-paschanten als definitief verloren 
werd beschouwd. In 1930 ging het in totaal om ongeveer 450 katholiek gedoop-
ten. Twintig jaar later was dit aantal bijna vertienvoudigd tot ca. 4100 personen. 
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1 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
— 

2 

3 
1 

18 
6 
3 
8 
7 
— 

7 

7 
12 
21 
9 
8 

17 
10 
10 
8 

12 

Tabel 10. Het percentage katholieken dat voorgoed van de kerk vervreemd is 
op het totaal aantal katholieken boven de zeven jaar, per parochie 
en per peiljaar 

Parochie 1930 1940 1950 

Walburg 
Eusebius 
Martinus 
Joannes 
O.L. Vrouw 
Jozef 
H. Hart 
Sacrament 
Willibrord 
Gemeente Arnhem 

Totaal aantal 434 1979 4091 

Volgens de berekening van de pastoors was in 1950 een op de acht katholieken 
van boven de zeven jaar definitief van de kerk vervreemd. In de Martinus-
parochie bedroeg dit zelfs een op de vijf.2 Dat de gegevens over misbezoek met 
pasen een relatief gunstig beeld geven van de kerkelijke betrokkenheid, blijkt 
uit een vergelijking met tabel 11. Tijdens een betrekkelijk willekeurig gekozen 
weekend in 1956 bezocht 56% van de Arnhemse katholieken een kerk, terwijl 
in 1960 de "paasplicht" nog door 70% werd vervuld. De omvang van het kerk
bezoek op een gemiddelde zondag daalde vooral na 1966 snel tot minder dan 
een op de zes katholieken in 1976 en slechts een op de elf in 1987. 

Tabel 11. Het aantal kerkbezoekers in Arnhem vanaf 1956 tot en met 1986, in 
absolute aantallen en in een percentage van het totaal aantal katho
lieken boven de 7 jaar.3 

Jaar Totaal kerkbezoekers Pere, kerkbezoekers 

1956 23291 56 
1966 21443 45 
1976 7253 17 
1987 3124 9 

Een onderscheid naar parochie is moeilijk te maken omdat de gelovigen de 
laatste decennia steeds meer kerkten in de kerk van hun voorkeur en niet meer 
vanzelfsprekend hun parochiekerk bezochten. De Martinusparochie die in het 
verleden bekend stond wegens het grote aantal onkerkse parochianen, is al weer 
jarenlang de best bezochte kerk in Arnhem. Beschouwen we gemakshalve alle 
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kerkgangers als parochianen, dan zou ten aanzien van het kerkbezoek in 1987 
geconcludeerd mogen worden dat de Martinusparochie de onwaarschijnlijk hoge 
score van 40% heeft gehaald tegenover slechts 3% in de twee oude binnenstads
parochies.4 Uit onderzoek is echter gebleken dat in 1987 slechts 10% van de 
bezoekers van de Martinuskerk in de parochie woonachtig was. Van de overige 
90% woonde bijna een kwart buiten de gemeente Arnhem.5 

2. DEVOTIES EN BROEDERSCHAPPEN 

Het godsdienstig leven kreeg in de jaren veertig van de vorige eeuw in heel 
West Europa een bonter gezicht. Deze trend zette zich in Nederland na het 
herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 voort.6 De volkskerkelijke aspiraties 
werden kracht bijgezet door een ultramontaanse vroomheidsstrategie. Die 
strategie kwam in veel nieuwe rituelen en symbolen tot uitdrukking: heiligen
verering, bedevaarten, devoties, processies, kerkelijke gezangen en feestdagen, 
broederschappen en religieuze oefeningen als volksmissies, veertig-urengebed 
en tridua. Gold de typering "minder versnippering meer systeem" ook voor het 
devotionele leven van de Arnhemse katholieken, zoals dat sinds 1853 gestalte 
kreeg? Wat was de intrinsieke boodschap van de belangrijkste devoties? Hoe 
ontwikkelde zich de participatie aan broederschappen? Die vragen staan 
centraal in het volgende betoog. 

De middeleeuwse cultus rond plaatselijke heiligen als St. Eusebius, St. 
Maarten en St. Walburgis keerde in de negentiende eeuw niet terug in Arnhem, 
maar versteende en verstilde tot namen van kerken en parochies.7 In plaats 
hiervan kregen Maria, het H. Hart van Jezus en Jozef een centrale plaats in de 
ultramontaanse vroomheid, zoals die door de Arnhemse clerus werd gepropa
geerd en geïntroduceerd. 

De Mariadevotie. In 1854 kondigde paus Pius IX (1848-1878) het dogma van de 
onbevlekte ontvangenis van Maria af. De Arnhemse katholieken kregen 
gedurende een zevendaagse kerkelijke oefening uitleg van pastoor-deken 
Brouwer. Net als elders in het aartsbisdom volgde hierna in de Walburgisparo-
chie te Arnhem de oprichting van een Broederschap ter eere van de H. Maagd 
onder de naam van Levende of Voortdurende Rozenkrans. De herleving van de 
aandacht voor Maria kwam eveneens naar voren in de Congregatie Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods 
Maria die door pastoor Van Basten Batenburg in de nieuwe Eusebiusparochie 
in 1860 werd opgericht voor vrouwelijke parochianen. Een jaar later volgde een 
mannelijke pendant met de Congregatie van Sint Joseph.8 Vermelding verdient 
verder de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer vermelding. In 1866 gaf aartsbis
schop Zwijsen goedkeuring aan de oprichting van een Arnhemse Broederschap 
van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De jaren daarvóór gingen katholieke 
Arnhemmers onder Tielse vlag naar dit populaire Duitse bedevaartsoord. De 
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deelnemers konden volle aflaten verdienen voor hen die niet meekonden. Deze 
thuisblijvers moesten dan wel in beide parochiekerken gebiecht en gecommuni
ceerd hebben. Uit diverse berichten blijkt dat er in de jaren tachtig sprake was 
van ongeveer 800 deelnemers jaarlijks. 

De devotie tot het H. Hart. In 1856 kreeg het H. Hart van Jezus een rol in de 
vroomheidspolitiek van de paus. Er kwam een kerkelijke feestdag van het H. 
Hart, de eerste vrijdagen van de maand werden speciaal voor de verering van 
het H. Hart bestemd, en de paus stond aflaten toe om deze devotie te bevor
deren. In de jaren zeventig werd deze cultus geïntensiveerd. Aartsbisschop A.I. 
Schaepman stelde in 1875 voor, in alle parochies van het aartsbisdom een 
Broederschap van het H. Hart van Jezus op te richten. Zulks geschiedde in 
Arnhem pas in 1887, nadat paus Leo XIII (1878-1903) deze devotie nog eens 
had aanbevolen. Het Genootschap van het H. Hart in de Walburgisparochie 
telde meteen 700 leden. Dit genootschap bestond uit afdelingen van elk 33 
leden. Voor een lid gingen de overige 32 maandelijks te communie. De devotie 
tot het H. Sacrament was inmiddels ook populair geworden.9 

De H. Joseph. In 1871 werd door paus Pius IX de devotie tot de Heilige Joseph 
aangemoedigd. Joseph werd gepresenteerd als broederschapsheilige en vooral 
als patroon van de arbeiders en voorbeeld van de man als kostwinner, huisvader 
en trouwe echtgenoot. In hetzelfde jaar koos men in Arnhem de H. Joseph als 
patroonheilige van een vereniging voor ambachtsleerlingen en eenjaar later van 
een timmerliedenvereniging. In 1890 bestempelde Rome maart als maand van 
St. Joseph: op de eerste en laatste dag, alle woensdagen en uiteraard op de 
negentiende van deze maand — de feestdag van de H. Joseph — moest in alle 
parochies een plechtig lof worden gevierd. 

Behalve in de genoemde devoties en broederschappen kwam de ultramontaanse 
vroomheidsstrategie in de loop der jaren naar voren in tal van andere gods
dienstige verenigingen die in Arnhem werden opgericht ter intensivering van de 
zielzorg, de verdieping van het geloofsleven of de opsiering van de eredienst.10 

Van een specifiek Arnhemse invulling van deze strategie was echter nauwelijks 
sprake. Binnen het aartsbisdom was er sprake van een nagenoeg uniform pa
troon met slechts graduele verschillen, afhankelijk van het bijzonder karakter 
van een plaats of van de uitgesproken voorkeuren van de plaatselijke geestelijk
heid. In feite gold dit voor de hele Nederlandse kerkprovincie en zelfs tot ver 
buiten onze landsgrenzen. We tekenen hierbij aan dat er mogelijk per plaats, 
bisdom en land uiteenlopende successen geboekt zijn met de vroomheidsstrate
gie. De resultaten in homogeen-katholieke piattelandsdistricten zullen hebben 
afgeweken van die in godsdienstig-heterogene, stedelijke gebieden. 

Over de omvang van de godsdienstige verenigingen en de populariteit van 
bepaalde devoties in Arnhem staan ons in feite alleen betrouwbare gegevens ter 
beschikking over de periode 1926-1960. Uit tabel 12 blijkt dat in de jaren dertig 
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Arnhemse oud-zouaven in 1927. Staand van l. naar г.: P. Rutten, 83 jaar; H. van 
de Burgt, 78 jaar; A. Leenders, 85 jaar; A. Tiggeloven, 78 jaar; TS. Brandts, 75 
jaar. Zittend: W. Leegstrate, 85 jaar en H. W. Paulus 75 jaar. (Foto uit De Katho
lieke Illustratie, 26 okt. 1927) 

Ж.. 

ir 
Kindsheidsfeest van de Ie of 2de klas van de Frater Andreasschool, 1925/1926. 
(Foto Gemeentearchief Amhem) 



een massale toeloop plaats vond naar de Mariacongregaties. De Aartsbroeders-
chap van de H. Familie en de Derde Orde mochten er in die tijd ook zijn qua 
ledental. Na 1945 verloren deze vormen van volksvroomheid in hoog tempo hun 
aantrekkingskracht, met uitzondering wellicht van de processie naar Kevelaer 
die in de jaren vijftig een opmerkelijke populariteit genoot in Klarendal.11 In 
initiatieven als de Katholieke Actie en de Ecclesiagroepen manifesteerde zich 
in die tijd een nieuwe, totaal andere participatie van gelovigen aan hun kerk. 

Tabel 12. Een aantal godsdienstige verenigingen en hun leden per peiljaar. 

1. Maria Congregane 
jeugd 
volwassenen 
parochies 

2. Я. Familie 
jeugd 
volwassenen 
parochies 

3. Derde Orde 
volwassenen 
parochies 

4. Maria Legioen 
volwassenen 
parochies 

5. Katholieke Actie 
jeugd 
volwassenen 
parochies 

6. Ecclesiagroepen 
jeugd 
volwassenen 
parochies 

Totaal jeugd 
Totaal volwassenen 

totaal leden 

1926 

376 
35 

3 

-
681 

2 

387 
2 

376 
1103 

1479 

1930 

705 
75 
4 

150 
783 

3 

420 
2 

-
-

-
-
-

-
-
-

855 
1278 

2133 

1935 

1511 
50 
6 

-
656 

2 

347 
2 

-
-

-
-
-

-
-
-

1511 
1053 

2564 

1940 

1161 
168 

5 

360 
256 

2 

244 
2 

-
-

-
-
-

-
-
-

1521 
668 

2189 

1946 

601 
162 

4 

350 
263 

2 

49 

951 
474 

1425 

1950 

414 
80 

3 

-
-
-

128 
2 

-
-

-
-
-

-
-
-

414 
208 

622 

1955 

130 
25 

-

-
-
-

58 
1 

-
-

37 
199 

6 

-
337 

5 

167 
619 

786 

1960 

-

-
-
-

-
-

28 
2 

9 
47 

3 

10 
259 

6 

19 
334 

353 

Bron: parochiële statistiek. 

Achter die ultramontaanse vroomheid ging een wereld- en kerkbeeld schuil, dat 
ook voor de Arnhemse katholieken als leidraad voor denken en handelen 
bedoeld was. In een vijftal punten kan dat wereld- en kerkbeeld worden 
samengevat. 

In de eerste plaats werden de gelovigen als nederige en onschuldige kinderen 
Gods voorgesteld, die zich niet alleen tijdens de bijzondere devotie maar ook 
daarbuiten onderwierpen aan de richtlijnen van de kerk en aan de autoriteit van 
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paus, bisschoppen en priesters. Dit ging samen met een charismatisering van de 
kerkelijke leiders, om te beginnen met de paus. In de periode 1860-1870 werden 
de Arnhemse gelovigen actief betrokken bij het gevecht rond de kerkelijke staat: 
ongeveer 40 Arnhemse zouaven vochten als soldaten voor de paus, en via de 
zogenaamde Sint Pieterspenning (1863) droegen de gelovigen gemiddeld een cent 
per week bij aan de pauselijke strijd.12 De bisschoppen lieten in de jaren na de 
afkondiging van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid (1870) geen gelegen
heid onbenut om het pauselijke gezag te onderstrepen. 

In de tweede plaats was de ultramontaanse vroomheid zowel populair als 
orthodox, en leidde ze de aandacht af van rivaliserende ideologieën en opvat
tingen13. McSweeney noemt het dogma van de onbevlekte ontvangenis een 
sleutelgebeurtenis in de kerkelijke campagne tegen een moderne wereld en een 
buffer tegen het opkomende socialisme.1'1 Dit zijn grote woorden. De intrinsie
ke boodschap van de Mariaverering is ten onzent door Meurkens concreter 
aangegeven. Hij noemt als kenmerken een taboeïsering van lichamelijkheid en 
sexualiteit, en een verheerlijking van de vrouw als moeder.15 Deze boodschap 
werd in Arnhem bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Maria-
congregatie als volgt verwoord: "het is voor alles nodig de katholieke vrouw te 
sterken en te steunen in haar verheven roeping. Verloren is het gezin, verloren 
de maatschappij voor God en Godsdienst, waarin de vrouw in haar zware taak 
niet meer steunt op de ware leiding van de godsdienst en van de genademidde
len der kerk, maar zich overgeeft aan de wankele en wufte beginselen der 
wereld en van haar z.g. zedeleer".16 De cultus rond het H. Hart impliceerde 
volgens Korff een stelling tegen liberaal en materialistisch denken: "In seiner 
irrationalen Metaphorik war die Herz-Jesu-Devotion der ins Bild gesetzte 
Syllabus".17 Hij verwijst hiermee naar de Syllabus Errorum uit 1864, een lijst 
van 80 stellingen waarmee de paus dwalingen in het liberalisme wilde aan
tonen.18 Tenslotte de devotie tot H. Joseph. Aartsbisschop Snickers voerde in 
zijn vastenbrief van 1890 Joseph op als voorbeeld voor huisvaders en als wapen 
tegen socialisme: "In Hem toch vinden de hoofden der huisgezinnen het 
voortreffelijkste voorbeeld van vaderlijke waakzaamheid en zorg, de echtgenoo-
ten een volmaakt toonbeeld van liefde, eendragt en echtelijke trouw: de 
jongelieden van beiderlei geslacht een toonbeeld en tevens een beschermer van 
hunne zuiverheid." Vooral "mingegoeden en werklieden" moesten geen 
vertrouwen stellen "in de belofte van woelzieke opruiers maar, lettend op het 
voorbeeld van de H. Joseph, vertrouwen op Gods bescherming".19 

Ten derde werd door de vele vormen van vroomheid een emotionele 
binding van de gelovigen met hun kerk en geloof bevorderd. Dit ging gepaard 
met een geleidelijke privatisering van religieuze gebruiken. Er kwam meer 
aandacht voor stil geloof in particuliere huizen. Zoals een bonte verscheiden
heid van verenigingen, broederschappen en stichtingen wel beschouwd kunnen 
worden als een institutionele ruggegraat voor een nieuwe, demonstratieve 
rituele religiositeit, zo zijn de prentjes, tractaatjes en devotionalia op te vatten 
als materiële ondersteuning van privé-religiositeit.20 
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Ten vierde werd in allerlei devotionele rituelen en kerkelijke plechtigheden 
een saamhorige parochiële gemeenschap van lotsverbondenen en gelijkgezinden 
gesymboliseerd, waarin iedereen de hem of haar toekomende plaats had. Voor 
God was weliswaar iedereen gelijk, maar de plaatsverdeling in de kerk, de 
volgorde van opstelling bij processies, het differentiële aanbod van voorzienin
gen bij kerkelijke plechtigheden als uitvaarten en huwelijksmissen, verried een 
sanctionering van de maatschappelijke ongelijkheid. 21 

De aanmoediging van een eigen katholiek leefmilieu en een eigen culturele 
identiteit vormt een vijfde aspect van de vroomheidsstrategie. Godsdienstige 
verenigingen, broederschappen, bedevaarten en andere kerkelijke bijeenkom
sten deden exclusief-katholieke netwerken ontstaan en aldus werden scheids
lijnen met andersdenkenden aangescherpt. Deze sociale netwerken zouden een 
cruciale rol gaan vervullen in de uitbreiding van het katholieke leefmilieu met 
instellingen en voorzieningen die buiten het strikt kerkelijke domein lagen. 

3. HET RELIGIEUS GEMENGDE HUWELUK 

In hoeverre is het geloof voor de katholieken een "ethnic boundary" geweest? 
We onderzoeken hiervoor twee aspecten. In deze paragraaf stellen we de 
omvang van het gemengde huwen van een katholiek met een niet-katholieke 
partner vast. We letten hierbij tevens op de godsdienstige opvoeding van de 
kinderen uit die huwelijken. In paragraaf 4 verkennen we de grenzen tussen 
katholieken en andersdenkenden aan de hand van de bekeringsdrang: het 
wervend optreden buiten de eigen groep om zieltjes te winnen. 

De problematiek van de godsdienstig gemengde verkeringen en huwelijken 
behoort tot de meest navrante aspecten van de scheiding tussen katholieke en 
andere bevolkingsgroepen, omdat het níet alleen religieuze maar evenzeer 
sociaal-culturele grenzen markeert.22 In hun vastenbrief van 1906 waarschuw
den aartsbisschop Van de Wetering en bisschop A. Gallier van Haarlem hun 
"onderhoorige Geestelijken en Geloovigen" tegen de ramp van het gemengde 
huwelijk.23 In de bisdommen Utrecht en Haarlem waren er op dat moment 
meer dan 20.000 gemengd gehuwde katholieken, de laatste twintig jaar was het 
aantal zelfs verdubbeld. Tot schrik van de bisschoppen was eveneens gebleken 
dat van een kwart van deze huwelijken de kinderen buiten de godsdienst 
werden opgevoed. Bovendien kwam een vierde deel van de gemengd gehuwde 
katholieken de godsdienstplichten niet meer na.24 Deze situatie was in Arnhem 
niet anders. Tabel 13 geeft aan dat er in de periode 1890-1899 jaarlijks gemid
deld 445 gemengd gehuwde katholieken in de stad woonden.25 Tevens komt in 
de tabel tot uitdrukking dat in die periode 18% van de gemengd gehuwde 
katholieken hun kinderen geen katholieke opvoeding gaf, en 5% het ene kind 
wel en het andere niet godsdienstig opvoedde. Een decennium later kwamen de 
Arnhemse gegevens overeen met de bisschoppelijke veronderstellingen: het 
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aantal gemengde huwelijken was in twintig jaar inderdaad verdubbeld en bijna 
een kwart van de echtparen gaf hun kinderen geen katholieke opvoeding.26 

In de loop van de twintigste eeuw liep het aantal gemengd gehuwde katho
lieken flink op tot bijna 3700 in de jaren vijftig. In die periode kregen de 
kinderen in meer dan de helft van dit aantal huwelijken geen katholieke 
opvoeding. Werd er dan van kerkelijke zijde niets gedaan om de endogamie 
— het trouwen binnen de eigen groep — te bevorderen en het gemengde huwe
lijk tegen te gaan? Of was het in een religieus gemengde, stedelijke samenleving 
als Arnhem vechten tegen de bierkaai? 

Tabel 13. De opvoeding van kinderen uit kerkelijk geldige en ongeldige ge
mengde huwelijken, in percentages per periode per jaar. 

Periode 

1885-1889 
1890-1899 
1900-1909 
1914-1919 
1920-1929 

Geldig gemengd huwelijk 
1 2 3 4 5 

70 
70 

- 26 4 479 
- 26 4 390 

Ongeldig gemengd huwelijk 
1 2 3 4 5 

62 - 36 2 233 
47 - 49 4 471 

Totaalgemengd huwelijk 
1 2 3 4 5 

83 
77 
72 
71 
58 

-
11 
18 
24 
25 
38 

6 346 
5 445 
4 626 
4 712 
4 861 

1930-1939 67 12 17 4 403 29 18 49 4 891 41 16 39 4 1294 
1940-1949 69 15 12 4 392 25 19 52 4 1841 33 18 45 4 2233 
1950-1959 69 17 10 4 461 18 19 58 5 3227 24 19 52 5 3688 

1 = percentage huwelijken waarvan kinderen een katholieke opvoeding krijgen. 
2 = percentage huwelijken zonder kinderen. 
3 = percentage huwelijken waarvan kinderen geen katholieke opvoeding krijgen. 
4 = percentage huwelijken waarvan een deel van de kinderen een katholieke opvoeding krijgt. 

5 = gemiddeld aantal gemengd gehuwde katholieken per periode per jaar (N = 100). 

De vastenbrief van 1906 was vooral een vermanend bisschoppelijk woord aan 
ouders en overheden: "waakt toch vóór het te laat is. Houdt uwe kinderen en 
ondergeschikten af van gemengde gezelschappen. De omgang leidt tot kennis
making, uit kennismaking komt genegenheid voort en gloeit eenmaal het vuur 
der genegenheid dan is het veelal niet meer te blusschen".27 Van de Wetering 
en Callier noemden het gemengde huwelijk niet alleen een bezwaar voor de 
kerk maar tevens een bedreiging voor het zieleheil van de individuele gelovigen. 
De kerkelijke gemeenschap werd naar het idee van de twee bisschoppen van 
binnenuit ondermijnd door het zelfversterkende karakter van het gemengde 
huwelijk. Kinderen uit gemengde huwelijken hadden immers een voortdurende 
en vanzelfsprekende omgang met andersdenkenden, wat makkelijk zou kunnen 
leiden tot een huwelijksaanzoek. De ouders zouden die omgang en het even
tuele huwelijk niet tegen kunnen houden omdat ze zelf "fout" waren. De kans 
op geloofsafval was volgens deze redenering voor de kinderen dubbel zo groot 
als voor de katholieke vader of moeder. Daar kwam nog bij dat kinderen die 
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geboren werden uit een zonder kerkelijke dispensatie gesloten gemengd 
huwelijk al bij voorbaat ontsnapten aan de aandacht van de zielzorgers. 

De katholieken die, door een hartstochtelijke liefde verblind, toch met een 
niet-katholiek het huwelijksbootje wilden instappen, moesten zich wel bewust 
zijn van hun "persoonlijke probleem met God". Zo'n verkering of huwelijk was 
namelijk tegen het uitdrukkelijk verbod van God. De kerk gaf weliswaar soms 
dispensatie maar nooit haar zegen aan een dergelijke verbintenis. Bij een innige 
verbinding als het huwelijk kon de godsdienst niet worden buiten gesloten, 
zeker niet wanneer er kinderen geboren zouden worden. Kinderen van een 
gemengd gehuwd echtpaar waren volgens de bisschoppen immers per definitie 
slachtoffer van een strijd "tussen wat ze van moeder leeren en van vader zien". 

Korte tijd na dit bisschoppelijke vermaan werden in april 1908 de pastorale 
touwtjes ten aanzien van het gemengde huwelijk strakker aangespannen. Een 
pauselijk decreet van augustus 1907 werd toen in werking gesteld. Vanaf die tijd 
werd er een onderscheid gemaakt tussen geldige en ongeldige gemengde 
huwelijken. De laatste werden zonder kerkelijke dispensatie en slechts burger
lijk gesloten dus niet "coram parocho et testibus" (ten overstaan van de pastoor 
en de getuigen). Een huwelijk kon pas op kerkelijk geldige wijze worden 
voltrokken nadat de plaatselijke geestelijkheid een canoniek onderzoek naar de 
ongehuwde staat van de betrokkenen had verricht, de bisschop eventueel 
dispensatie had verleend, en de beide echtelieden plechtig beloofden de 
kinderen katholiek op te voeden. 

Tot in de jaren zestig bleef het onderscheid tussen geldige en ongeldige 
gemengde huwelijken in de kerkelijke administratie gehandhaafd, de eventuele 
godsdienstige opvoeding van de kinderen werd eveneens geregistreerd. Ook 
hield de parochiegeestelijkheid bij of kinderen van ongeldig (gemengd) gehuwde 
katholieken gedoopt werden. Tot 1955 was het dispensatiebeleid in het aartsbis
dom Utrecht bijzonder streng.28 Pas in de jaren zestig kwam er een eind aan 
deze "negatieve" pastorale benadering, die voornamelijk gericht was op het 
verhinderen van het gemengde huwelijk en op garanties voor een katholieke 
opvoeding van de kinderen. In 1968 schreven de Nederlandse bisschoppen aan 
hun priesters dat de groeiende oecumenische verhoudingen en het toenemende 
respect voor het geweten van beide partners tot een aangepaste pastorale zorg 
ten aanzien van het gemengde huwelijk noopten.29 

Het gemengde huwelijk mocht als bijkans zondig beschouwd worden, de regels 
mochten dan wel streng zijn vanaf 1908, het weerhield veel katholieken er niet 
van met een niet-katholiek te huwen. In 1908 werd al meteen duidelijk dat 
katholieken die met een lid van een ander kerkgenootschap of met een onker
kelijke wilden trouwen, meestal volstonden met een kerkelijk ongeldig huwelijk. 
Van 18 april tot 31 december 1908 waren er te Arnhem op een totaal van 188 
gesloten huwelijken 60 gemengd zonder dispensatie en 4 gemengd met dispen
satie. Bovendien vermoedde men dat er nog eens 14 katholieke echtparen 
"onwettig" samenleefden. Zij waren namelijk door geen enkele Arnhemse 
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pastoor in de echt verbonden.30 De katholieken leken door de strengere 
wetgeving dus niet of nauwelijks gehinderd in het huwen met andersdenkenden, 
maar ze werden wel afgeschrikt om dispensatie aan te vragen ten behoeve van 
een kerkelijke inzegening. Tabel 13 laat het duidelijk zien: het per decennium 
berekende jaarlijks gemiddeld aantal katholieken dat een ongeldig gemengd 
huwelijk had, verdubbelde bijna elke tien jaar. Van de al genoemde 3700 
gemengde huwelijken in de jaren vijftig was zelfs 85% ongeldig.31 

Een aanvullend zicht op de omvang van het gemengd huwen biedt tabel 14. 
Daaruit valt af te leiden dat 12 van de 100 gehuwde katholieken in 1936 met 
een niet-katholieke partner gehuwd waren, en vier hun huwelijk met een 
katholieke partner alleen burgerlijk hadden gesloten. In 1960 bedroegen deze 
verhoudingscijfers respectievelijk 18 en 8.32 

Tabel 14. De samenstelling van de gehuwde katholieken naar de aard van hun 
huwelijk, in percentage per peiljaar. 

Jaar 

1936 
1940 
1946 
1950 
1955 
1960 

1 

84 
82 
80 
78 
75 
74 

2 

4 
4 
6 
7 
8 
8 

3 

12 
14 
14 
15 
17 
18 

Totaal aantal 
gehuwde katholieken 

(N = 100%) 

11452 
13032 
15344 
19240 
21943 
23927 

1: het percentage kerkelijk gehuwde katholieken met een katholieke partner. 
2: het percentage niet-kerkelijk gehuwde katholieken met een katholieke partner. 
3: het percentage gehuwde katholieken met een niet-katholieke partner. 

De religieuze schotten op de huwelijksmarkt werden dus vóór 1960 slechts 
langzaam afgebroken. Na dit jaar vond er een stroomversnelling plaats. Dat 
blijkt uit het feit dat 22 van de 100 katholieken die in 1960 te Arnhem het 
huwelijksbootje instapten, een niet-katholieke partner kozen. In 1970 lag dat op 
35 van de 100, in 1980 op ruim 40 en tenslotte in 1986 op 42. De vergelijkbare 
reeks voor Nederland als geheel was beduidend lager: ruim 10 in 1960, 17 in 
1970 en 22 in 1980.33 

Vanuit het oogpunt van kerkelijke binding had de maatregel uit 1908 een 
tweeledig effect. Degenen die aan de kerkelijke voorwaarden wilden voldoen, 
bleven doorgaans voor de kerk behouden. Rond 70 à 80% van degenen die hun 
huwelijk met een niet-katholiek wel kerkelijk lieten inzegenen, kwam de belofte 
tot katholieke opvoeding van kinderen na, tenminste als we de parochiële 
statistieken mogen geloven (tabel 13). Zij die geen dispensatie aanvroegen of 
kregen, werden uitgesloten van het sacramentele leven van de kerk en raakten 
vervreemd van de kerk.34 Hun kinderen kregen in steeds mindere mate een 
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katholieke opvoeding (tabel 13), maar ook het doopsel raakte bij hen uit de 
gratie, zoals uit tabel 15 blijkt.35 

Het percentage doopsels van "onwettige" kinderen nam tussen 1910 en 
1940 sterk toe. Daarna trad een lichte daling op. Onwettig worden genoemd de 
kinderen uit ongeldige huwelijken ("concubinaat" van twee katholieken of 
ongeldig gemengd huwelijk) alsmede buitenechtelijke kinderen van ongehuwde 
moeders.36 Met de cijfers voor de periode na 1945 moet voorzichtig worden 
omgesprongen, omdat veel kinderen uit gemengde huwelijken aan de aandacht 
van de zielzorgers ontsnapten. Bovendien werd de kerkelijke registratie vereen
voudigd. Het gaf bijvoorbeeld geen informatie meer over niet-gedoopte kinde
ren van katholieke ouders. Deze categorie was in de vooroorlogse periode in 
aantal gestegen van 19 in 1930 via 48 in 1936 tot 70 in 1940. 

Tabel 15. Doopsels van kinderen verdeeld naar de kerkelijke staat van de 
ouders, in percentages per decennium. 

Periode 

1880-18891 

1890-1899 
1900-1909 
1910-1919 
1920-1929 
1930-1939 
1946-19492 

1950-19593 

1) gegevens over 1884 ontbreken. 
2) voor de periode 1940-1945 zijn de gegevens onvolledig. 
3) idem voor 1954-1955. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het restrictieve kerkelijke beleid ten 
aanzien van het gemengde huwelijk in een steeds schriller contrast stond met de 
feitelijke toename van huwelijksbetrekkingen tussen Arnhemse katholieken en 
andersdenkenden. Ondanks de kerkelijke sancties zochten steeds meer katholie
ken een huwelijkspartner buiten de eigen groep. Maar desondanks kon het 
gemengde huwelijk voor de kerk behalve verliespost eveneens winstpost zijn: 
het was een gemakkelijke ingang om buitenstaanders het ware geloof te 
verkondigen en te bekeren. 

4. BEKERINGEN 

Werden non-paschanten, gemengd gehuwde katholieken en kerkverlaters aan de 
debetzijde van de kerkelijke balans geplaatst, aan de creditzijde tekende de 
zielzorgers bekeerlingen op. Vanaf 1850 tot aan de huidige tijd zijn er voort-

Onwettige 
doopsels 

5.4 
4.6 
3.4 
7 

11 
17 
16 
15 

Wettig 
gedoopt 

94.6 
95.4 
96.6 
93 
89 
83 
84 
85 

Totaal 
(N=100) 

± 7220 
8110 
7837 
7117 
7349 
7481 
4922 
8476 
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durend mensen geweest die zich hebben bekeerd tot het katholieke geloof. 
Tabel 16 geeft een overzicht van het aantal bekeerlingen. Vanaf 1840 tot 1920 
lag het jaarlijkse gemiddelde tussen 10 en 15 bekeerlingen; de periode tot 1940 
gaf een aanzienlijke uitbreiding te zien. Na 1945 zette deze trend zich door. 
Vanaf 1965 trad een kentering op: de bekeringsdrift boette aan betekenis snel 
en flink in. Deze vier perioden nemen we hierna apart onder de loupe. 

Tabel 16. Het aantal in de kerkelijke statistiek geregistreerde bekeerlingen, per 
periode. 

Periode 

1877-1879 
1880-1889 
1890-1899 
1900-1909 
1920-1929 

Totaal Jaarlijks 
bekeerlingen gemiddeld 

36 
74 

120 
138 
302 

12 
6 

12 
14 
30 

Periode 

1930-1939 
1940-1949* 
1950-1951 
1960-1961 

Totaal Jaarlijks 
bekeerlingen gemiddeld 

637 64 
593 85 
713 89 
145 73 

* Geen gegevens bekend over 1943, 1944 en 1945 

1850-1920. In deze periode was van een naar buitengerichte bekeringsdrift geen 
sprake. De meeste bekeerlingen waren (toekomstige) huwelijkspartners van een 
katholieke man of vrouw. Het gemengde huwelijk gold als een algemeen 
geaccepteerde ingang om bekeringen te bewerkstelligen. Andere benaderings
wijzen werden veroordeeld en riepen felle reacties op. In de jaren rond het 
herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 deden zich een aantal incidenten 
voor. 

Op een vergadering van de Vincentiusvereniging in 1852 werd melding 
gemaakt van "protestantse proselietenmakerij". In drie katholieke huisgezinnen 
waren door de "papenhaters" van de Evangelische Maatschappij pogingen 
aangewend om door middel van stoffelijke bedeling "arme en argeloze katho
lieken tot de gereformeerde belijdenis over te halen". Als verweer besloot de 
Vincentiusvereniging de bedeling aan deze gezinnen langer aan te houden. Een 
jaar later deden zich soortgelijke gevallen voor. In overleg met pastoor-deken 
Brouwer besloten de Vincentianen toen vooral in de wintermaanden extra 
toezicht en hulp — "zonder geld tegen geld — of brood tegen brood" — te 
bieden.37 Voorlopig bleek deze maatregel niet voldoende om deze "zielen-
kooperij" van onder meer de dames van Hulpbetoon te doen stoppen. Integen
deel, in de jaren 1854 en 1855 werden volgens Brouwer nog heel wat katholie
ken door deze "Evangelisten à la longue robe" voor de keus gesteld tussen 
honger en geloofsafval.38 Over deze werkwijze schreef hij het volgende. Bij een 
eerste bezoek aan een arme of gemengd gehuwde katholiek gaf men onderstand 
zonder een tegenprestatie te verwachten. Tijdens een volgend bezoek bleek de 
aalmoes slechts als lokaas te dienen: "ik zou U wel meer kunnen bezorgen, als 
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P. Termaat uit Arnhem, missionaris in Congo. (Overgenomen uit: Leo XIII en het 
25 jarig bestaan van de missiën der Witte Paters, Eindhoven 1903, p. 62. Katholiek 
Leven in Beeld) 

gij maar niet Roomsch waart!". Brouwer liet de aartsbisschop weten wat er aan 
de hand was in Arnhem.39 Schrijvend over het onbekend aantal afvalligen, gaf 
hij toe dat sommige katholieken zich protestants veinsden om brood te hebben. 
Ter verklaring van dit gedrag wees Brouwer op het verband tussen immigratie, 
armoede, "zielekooperij" en geloofsafval: 

Daar, van de maand september tot nu, aan de diaconie zijn aangegeven 93 huisgezinnen die 
onderstand behoeven, van elders komende, zoo behoef ik niet te zeggen, hoe onmogelijk het 
geacht moet worden slechts van verre te kennen diegenen, welke hier kunnen gestrikt worden 
door Protestantsche Zielekoopers. Hoe helsch men echter ook werke, en hoe lastig men te 
werk ga, op onze oude Arnhemmers hebben de prosehetenmakers geen invloed; indien men 
ons bedreigt (...) dat is geven, ondersteunen oigereformeerd worden — dan geschiedt dit bij 
vreemd volk, 't welk aan alle zijde naar hier stroomt". 

Na 1860 werd er niet meer gerept over deze bekeringsdrift op het katholieke 
erf. De katholieken zelf hielden zich ook rustig. Een extern gerichte bekerings
drift paste niet in deze periode van geharnaste vrede en verdediging. De grens 
met andersdenkenden werd soms zeer voorzichtig afgetast, maar nog niet over
schreden. De katholieken verdedigden hun geloof tegen de 'vijand' vanuit een 
verdedigende apologetische strategie en in woord en geschrift. 
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1920-1940. Zonder overleg met zijn Arnhemse collega's opperde pastoor W. van 
Berkel van de Martinusparochie in 1923 het plan om een conferentie voor niet-
katholieken te houden in zijn kerk. Paters dominicanen had hij hiertoe reeds 
aangezocht. Twee jaar eerder had de prior van het dominicanenklooster te 
Huissen al kenbaar gemaakt in de Martinuskerk een uiteenzetting te willen 
geven over de "Roomsche leer" voor andersdenkenden. Aartsbisschop Van de 
Wetering vond de tijd toen daarvoor niet rijp.40 Twee jaar later aarzelde hij. 
Alvorens Van Berkel toestemming te verlenen, informeerde hij eerst naar de 
mening van de andere Arnhemse pastoors. Zij vonden het in meerderheid 
voorlopig niet opportuun daaraan te beginnen. Zij namen daarbij aan dat het 
niet de bedoeling was veel bekeringen te maken, die volgens hen zeer zeldzaam 
waren, maar dat de conferentie gericht zou zijn op het vormen "van eene 
betere en juistere opinie bij andersdenkenden over de geloofs-, en zedenleer en 
het karakter van het Katholicisme en het wegnemen van vele vooroordelen".41 

Desondanks waren de collega's van Van Berkel ervan overtuigd dat een 
dergelijke conferentie eerder in verwijdering dan toenadering zou resulteren, 
juist omdat volgens hen de verhouding tussen katholieken en andersdenkenden 
in het algemeen in het maatschappelijk leven volstrekt niet hatelijk was. 

Dit idee van conferenties voor andersdenkenden wijst op een nieuwe 
verhouding tussen katholieken en niet-katholieken. Bij de laatsten werd niet 
langer meer alleen afkeer maar ook belangstelling verondersteld. De houding 
van katholieken tegenover de met Vooroordelen geïnfecteerde' en Onwetende' 
niet-katholiek werd dientengevolge gaandeweg meer apostolisch dan apolo
getisch, veel meer getuigend en verkondigend dan verdedigend. De door 
pastoor Van Berkel geschreven bekeringsroman 'Wat geen oog heeft gezien' die 
hij onder synoniem van W. van Hasselt in 1925 liet verschijnen, paste dan ook 
volledig in deze tijd van geruchtmakende bekeringen en stijgend katholiek 
zelfvertrouwen. 

Waren de Arnhemse pastoors in 1923 bang de broze relatie met de buiten
wereld te verstoren, nog geen jaar later ging vanuit het minder kwetsbare 
klooster van de Paters MSC de "inlandse missie" van start. In feite was deze 
congregatie van huis uit, dat wil zeggen Frankrijk, hiervoor opgericht en niet 
zozeer voor de buitenlandse missie. Op verzoek van de Apologetische Vereni
ging Petrus Canisius begonnen de paters in 1924 een Inlichtingenbureau voor 
niet-katholieken. De voornaamste activiteiten van dit bureau waren het voor
bereiden van bekeerlingen op het doopsel, het verstrekken van mondelinge en 
schriftelijke inlichtingen over het katholieke geloof, en de vorming van catechis
ten. De doelstelling was tweeledig. In de eerste plaats moest katholieken 
geleerd worden in de confrontatie met de buitenwereld hun geloof op positieve 
wijze te verdedigen. In de tweede plaats wilde men bij niet-katholieken belang
stelling wekken voor het geloof. De practijk kwam in de eerste tien jaar vooral 
neer op godsdienstonderricht aan huwelijkspartners van katholieke mannen of 
vrouwen. Het aantal aldus nieuw bekeerden (neofieten) liep in deze periode op 
tot meer dan 50 per jaar.42 
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Nadat pater В. Adriaanse in 1937 volledig werd vrijgesteld voor het beke-
ringswerk, kreeg dit een professioneler en systematischer karakter. Zusters van 
diverse congregaties verzorgden voortaan het onderricht aan vrouwelijke leerlin
gen. Vanuit het bureau bestookte men potentiële bekeerlingen — niet-katholieken 
in een gemengd huwelijk en vermoedelijke sympatisanten — drie maanden lang 
met wekelijks verspreide vlugschriften. Verder werden apostolaatsgroepen 
gevormd, een propaganda-club ingesteld, een tijdschrift verspreid, en excursies 
georganiseerd naar bijvoorbeeld de H. Landstichting. Door middel van speciale 
godsdienstoefeningen verloor men bovendien de nieuw bekeerden niet uit het 
oog. Dit zendingswerk wierp vruchten af, getuige het stijgend aantal bekeerlingen. 

In deze periode was er sprake van een overgang van een voorzichtige naar 
een triomfalistische presentatie van de eigen katholieke identiteit naar buiten. 
Met steeds meer zelfvertrouwen en uiterlijk vertoon demonstreerden de 
katholieken de waarden van hun geloof en poogden zij andersdenkenden voor 
deze waarden te winnen. Er was geen sprake van oecumene; doelstelling was 
het terugvoeren van de buitenstaanders naar de kerk van Rome. 

1945-1965. Kort voor en tijdens de tweede wereldoorlog had de inlandse missie 
zich in Nederland uitgebreid, vooral ook omdat de voor het buitenland opgelei
de missionarissen niet aan het werk konden.43 Op de eerste algemene vergade
ring na de bevrijding besloot de landelijke Apologetische Vereniging Petrus 
Canisius een andere, tweeledige koers te gaan varen, hetgeen in 1949 werd 
bekrachtigd met de omvorming tot de St. Willibrordvereniging. Waar bestond 
die koerscorrectie uit? Ten eerste mochten de Nederlandse katholieken niet 
langer onverschillig blijven voor de groeiende onkerkelijkheid en geloofsafval in 
eigen kring. Dit terrein lag braak voor apostolaatswerk. Ten tweede werden 
bemoedigende conclusies getrokken uit oecumenische bewegingen aan protes
tantse zijde. Bovendien hadden beide kerkgenootschappen belang bij de 
bestrijding van onkerkelijkheid. Het werk van het in 1949 tot Una Sancta 
herdoopte inlichtingenbureau veranderde echter niet van karakter. Waar niet-
katholieken tot het geloof der vaderen wensten terug te keren, bleef het les 
geven aan individuen voorlopig de kurk waarop het apostolaatswerk dreef. In 
Arnhem was dit zeker het geval, omdat verscheidene paters — bij gebrek aan 
ander werk — hieraan een volledige dagtaak hadden. 

In de periode van 1944-1954 meldden zich in totaal 1536 personen bij Una 
Sancta in Arnhem. Bij 714 personen (46%) werd succes geboekt: 598 personen 
werden gedoopt, 62 deden de eerste communie en 54 keerden terug tot de sacra
menten. De motieven van de bekeerlingen in 1953 zijn bekend: 66% was het te 
doen om een gemengde verkering, 14% wilde het huwelijk "in orde maken" en 
de resterende 21% kwam uit sympathie voor de katholieke kerk en haar geloofs
leer.44 

Vanaf 1965. In de periode 1955-1965 werden er jaarlijks gemiddeld 40 huwelij
ken gesloten waarbij bekeerlingen betrokken waren. Mede als gevolg van het 
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soepeler dispensatiebeleid ten aanzien van het gemengde huwelijk, nam vanaf 
1966 het aantal aanmeldingen sterk af. In de eerste negen maanden van 1968 
kreeg Una Sancta slechts 27 aanmeldingen. Ook al omdat in kringen van 
zielzorgers ernstig getwijfeld werd aan de motieven van de bekeerlingen en de 
volgens hen altijd al tamelijk oppervlakkige benadering van Una Sancta kwam 
dit instituut ter discussie te staan en hiermee ook het fenomeen bekeringen. In 
een terugblik schreven de betrokken paters zelf dat Una Sancta aanvankelijk 
wel in naam oecumenisch werk bedreef, maar eigenlijk nooit meer gedaan had 
dan mensen informeren over het katholieke geloof en gemengde huwelijken 
"oplossen" tot katholieke huwelijken. Zij erkenden voorts dat het bekerings-
werk "teveel een afzetgebied was geweest voor paters, die elders niet meer 
werk konden vinden".45 De paters gaven te kennen wel beschikbaar te zijn 
voor een nieuw opgezette pastorale begeleiding van de gemengde huwelijken, 
mits dat in samenwerking met de parochiegeestelijkheid kon worden uitgevoerd. 
Deken Van Rossum had andere plannen met de paters van Una Sancta: een 
van hen wilde hij benoemen tot oecumenische staffunctionaris van het dekenaat. 
De congregatie van de Paters MSC ging hier echter niet op in. 

Bekeringen en gemengde huwelijken hingen nauw met elkaar samen. Beide 
hadden als 'grensverschijnsel' tussen katholieken en andersdenkenden de 
voortdurende aandacht van de geestelijkheid. Voor dit grensverkeer gold als 
ongeschreven regel dat het erf van de diverse kerkgenootschappen verschoond 
moest blijven van expansiedrift van buitenstaanders. Grensoverschrijdende 
neigingen van kerkgenootschappen konden zo in toom gehouden worden. Wie 
deze regel schond, kon op felle reacties rekenen. Het gemengde huwelijk was 
echter een uitzondering. De invoering van een strengere kerkelijke regelgeving 
met betrekking tot het gemengd huwen ging samen met een versterking van een 
apologetische houding ten aanzien van niet-katholieke groeperingen. In de 
praktijk van het bekeringswerk werd die houding echter van meet af aan van 
scherpe kantjes ontdaan. Met de oprichting van het Inlichtingenbureau voor 
niet-katholieken in 1924 nam Arnhem in Nederland weliswaar een bijzondere 
positie in, het bekeringswerk groeide in handen van de Paters MSC ook in deze 
stad snel uit tot een apart onderdeel van de pastorale zorg. 

5. SAMENVATTING EN BESLUIT 

In dit hoofdstuk stelden we enkele resultaten van volkskerkelijke strategieën 
aan de orde. Ondanks de grote investeringen in de kerkelijke infrastructuur en 
het vanaf de eeuwwisseling aangescherpte pastorale beleid, gingen steeds 
minder katholieken regelmatig ter kerke, steeg het aantal kerkverlaters, ver
loren de godsdienstige verenigingen hun aantrekkingskracht, huwden katholie
ken in toenemende mate met niet-katholieken en stelden bekeringen inhoude
lijk steeds minder voor. 
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— Het percentage non-paschanten steeg in de periode 1930-1960 van 20% tot 
30%. Daama liep het aantal regelmatige bezoekers van de zondagsmis terug tot 
beneden de 10% in 1987. 
— Het percentage kerkverlaters liep op van 2% in 1930 tot 12% in 1950. 
— De deelname aan broederschappen kende een opleving in de jaren dertig, 
maar liep daarna snel terug. De negentiende-eeuwse devoties en broeder
schappen verdwenen na 1945 van het religieuze toneel. 
— Hoewel de Arnhemse katholieken tot in de jaren zestig een verhoudingsgewijs 
sterke voorkeur voor katholieke huwelijkspartners behielden, groeide het aantal 
dat met een niet-katholiek trouwde voortdurend sinds de laatste decennia van 
de negentiende eeuw. 
— Het restrictieve kerkelijke beleid vanaf 1908 ten spijt, bleef een gestaag 
stijgend deel van die gemengde huwelijken kerkelijk ongeldig, en een slinkend 
aantal uit deze huwelijken voortgekomen kinderen werd katholiek opgevoed. 
— De rigoreuze verkettering van het gemengde huwelijk had in een stedelijke 
context als Arnhem een aantal averechtse effecten: antiroomse stigmatisering, 
gewetensnood bij vele katholieken en hun families, en kerkvervreemding. 
— In de strategie met betrekking tot bekeringen weerspiegelde zich de houding 
ten aanzien van de niet-katholieken. In de periode tot 1920 was er van een 
gerichte bekeringsdrift geen sprake, wel werden de universaliteitspretenties 
steeds vaker gearticuleerd in woord en geschrift. Tijdens het interbellum 
manifesteerde zich een katholieke veroveringsdrang, die evenwel door het 
precaire machtsevenwicht tussen de diverse levensbeschouwelijke en ideologi
sche groeperingen getemperd werd. De katholieken mochten zich dan wel 
triomfalistisch presenteren aan de buitenwereld, op het vlak van bekeringen 
moesten zij in eigen land behoedzaam te werk gaan. Bekeringen werden in 
hoofdzaak via het gemengde huwelijk bewerkstelligd. Na 1945 won een oecu
menische gezindheid snel terrein, en daarmee het eerst impliciete en later ook 
expliciete opgeven van de universaliteitspretenties. 

Uit deze opsomming blijkt dat noch strengere maatregelen noch hogere 
investeringen op de langere termijn vruchten afwierpen. De kerkelijke autoritei
ten zagen hierin evenwel pas na 1945 aanleiding om de bakens van volkskerke-
lijke strategieën te verzetten en van koers te veranderen. 
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6. Volksmissies als volkskerkelij ke graadmeter 

Volksmissies waren periodiek terugkerende religieuze mobiliseringscampagnes, 
die per parochie werden georganiseerd en meestal tien dagen in beslag namen. 
Doel was de godsdienstige situatie door te lichten en vervolgens de "afgedwaal-
den" tot inkeer te bewegen. In alle parochies te Arnhem werden in de jaren 
1886, 1896, 1901, 1911, 1920, 1925, 1932, 1946 en 1956 gelijktijdig missies 
gehouden. Verder organiseerden parochies ook nog afzonderlijke missies en 
vergelijkbare religieuze oefeningen zoals volksretraites.1 In Arnhem verzorgden 
de paters redemptoristen het leeuwedeel van de volksmissies.2 

Doelstelling, opzet en resultaten van de volksmissies vormen een afspie
geling van pretenties en resultaten van volkskerkelijke strategieën. Teneinde tot 
een samenvattend overzicht te komen van die pretenties en resultaten, nemen 
we daarom in dit hoofdstuk een vergelijkende beschouwing van doel, opzet en 
resultaten van een aantal in de tijd verspreide volksmissies als uitgangspunt. De 
eerste paragraaf bespreekt de periode tot in de jaren twintig, de tweede 
paragraaf gaat uitgebreid in op de laatste stedelijke volksmissie in 1956. De 
derde paragraaf vormt de afsluiting van de drie hoofdstukken over de katho
lieke volkskerk. 

1. DE VOLKSKERK IN BLOEI: VOLKSMISSIES IN 1910 EN 1920 

Volksmissies waren opgezet als een collectief ritueel: volgens een nauwkeurig 
voorbereid plan werden gedurende tien dagen godsdienstoefeningen gehouden. 
Pastoraal-theologisch uitgangspunt was dat onkerksen en kerkverlaters moreel 
en niet principieel van de kerk vervreemd waren. Zij verkeerden slechts in 
onwetendheid over de geloofswaarheden. Tijdens de missie moesten zij door 
middel van preken bewust gemaakt worden van hun "ellendige en gevaarlijke" 
toestand. Het volk moest op de hoogte gesteld worden van de gevaren verbon
den aan het sterven in staat van doodzonde en van de genietingen (hemel) en 
verschrikkingen (hel) na dit aardse leven. Aldus in staat van schuldbesef, 
gewetenswroeging en geestelijke of morele wanhoop gebracht, zou de zondaar 
zijn dwaling wellicht inzien. De milde, vergevingsgezinde biechtpraktijk van de 
missiepaters gaf hem vervolgens een ideale gelegenheid om zich te bekeren. 
Geduld, inkeer en goede wil van bekeerlingen moesten niet nodeloos op de 
proef gesteld worden. Door de collectieve boetedoening en de generale biecht 
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en communie werd een individueel "probleem met God" tijdens de missie 
voorgesteld als een zaak van een gemeenschap van lotsverbondenen.3 Dit 
algemene doel van de volksmissie bleef in de onderhavige periode ongewijzigd. 
Wel veranderde de Verpakking'. Dat blijkt uit de hierna volgende chronologi
sche beschrijving.4 

De negentiende-eeuwse volksmissies waren niet of nauwelijks ingebed in een 
bredere parochiële zielzorg. De parochie-geestelijkheid bemoeide zich nog 
weinig met de opzet en voorbereiding. De paters draaiden overal hetzelfde 
programma af. De verslaggeving was navenant. In 1886 werd in de Walburgis-
parochie de missie verzorgd door franciscanen, in de Eusebius door dominica
nen en tenslotte in de Martinus door capucijnen. De Post meldde dat elke dag 
driemaal "het woord der waarheid" verkondigd werd aan een "godsvruchtige 
en aandachtige schare van gelovigen", die zich de gehele dag om de biechtstoel 
verdrongen.5 De berichtgeving over de door de redemptoristen geleide volks
missie in augustus 1896 was niet veel anders. 

De stedelijke missie in 1911 gaf een ander patroon te zien. Ze werd met 
meer zorg voorbereid en kende in de jubilé-missie van 1913 een vorm van 
nazorg.6 De misbruiken en de kerkelijke plichtsbetrachting van de Arnhemse 
katholieken werden vooraf uitvoerig geïnventariseerd door de paters en de 
parochiegeestelijkheid. Op grond daarvan onderkenden zij de volgende bijzon
dere moeilijkheden: vroegtijdige en langdurige verkeringen zonder vooruitzich
ten, verkeringen met andersdenkenden en gemengde huwelijken, veel omgang 
met protestanten en ongelovigen, en "veel uitgaan vooral in het nabijgelegen 
Sonsbeeksche Bosch". Naar een schatting van pastoor J. Nagels van de Marti-
nusparochie waren er in zijn parochie 300 à 400 gedoopten voor de kerk 
verloren, verzuimden veel kinderen de catechismuslessen, en werd de paasplicht 
door velen verwaarloosd. In de Joannesparochie was de toestand niet veel 
beter. Er was een godsdienstige kern van 2000 communicanten op een totaal 
van 3700. De rest was "half of heel onverschillig door socialisme, gemengde 
huwelijken, enz".7 

Tijdens de missie van 1911 werd er uitvoerig gepreekt over het néo-mal
thusianisme. Volgens de paters werden de bijeenkomsten buitengewoon goed 
bijgewoond en troffen de preken ook hun doel. Pastoor Schoemaker van de 
Eusebiusparochie schreef dat het volk naar de kerk stroomde, de bekeringen 
talrijk waren en dat slechts een klein aantal parochianen niet "aan de genade 
der missie" beantwoordde. Pastoor Bos van de Joannesparochie was ook 
tevreden: "De opkomst ter prediking was zeer goed en sommige avonden zelfs 
buitengewoon. Dat allen die men in de biechtstoel had verwacht ook zijn 
geweest, kan niet worden gezegd. Een veertigtal hebben zich bekeerd, of beter 
gezegd, zijn na jaren afwezigheid door drang van familie en anderen te biechten 
geweest".8 Om de vruchten van de missie te behouden richtten de paters 
tijdens de plaatsing van het H. Missiekruis — het slotritueel waarbij een groot 
kruis door de kerk werd gedragen en achter in de kerk werd geplaatst als 
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blijvend aandenken — in de parochies van Joannes en Onze Lieve Vrouw een 
mannenafdeling van de Aartsbroederschap van de H. Familie op met respec
tievelijk 230 en 220 leden. De "devotion sucrée" kreeg ruime aandacht: in de 
O.L. Vrouwparochie bijvoorbeeld werden een Mariagrot en een beeld van O.L. 
Vrouw van Lourdes ingewijd.9 De paters meldden verder in hun verslag dat in 
de Martinusparochie 128 non-paschanten gebiecht hadden, in de Walburgis-
parochie 62 (waaronder een man die 50 jaar lang zijn plichten had verzaakt), en 
in de Joannesparochie 82. 

Op verzoek van de pastoors werd in november 1913 een vernieuwing van de 
missie gehouden. De paters zouden weer moeten preken over het neo-malthusi-
anisme. Volgens de pastoors was sinds de vorige missie het aantal geboorten 
gestegen. Daarnaast zouden de paters in hun preken ruimte moeten maken 
voor de bestrijding van gevaarlijke en slechte lectuur, gemengde verkeringen en 
vertrouwelijke omgang met andersdenkenden. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Arnhemse missie werden gedrukte uitnodigingen en programma's 
verstrekt aan alle katholieke gezinnen. Bovendien besloot men elke avond de 
zondaarsklok te luiden.10 Volgens de paters sloegen de preken over het neo-
malthusianisme en het kerkelijk gezag goed aan en "ook het voortdurend 
uitvaren tegen gemengde verkeringen en huwelijken heeft zeer vele jongelui de 
verkering met protestanten doen verbreken". Zij maakten verder melding van 
ontelbare bekeringen, van geheel van de kerk afgedwaalde mannen en jongelin
gen die van het wenen in de biechtstoel haast niet konden spreken, en van een 
bekroning van de missie met de vernieuwing der doopgeloften. 

Anders dan in de negentiende-eeuwse volksmissies het geval was, werden 
tijdens de missies van 1911 en 1913 verzuim van kerkbezoek op zon- en feestda
gen, gemengde verkeringen en huwelijken, kerkelijk ongeoorloofde samenwo-
ningen en allerlei andere misbruiken uitvoerig in kaart gebracht om vervolgens 
door middel van een uitgekiende pastorale strategie bestreden te worden. In de 
volksmissie van 1920 kwam dit op nog duidelijker wijze naar voren. 

De katholieke pers schilderde de volksmissie van 1920 af als een manifestatie 
van roomse eenheid, welke ook bij andersdenkenden respect zou moeten 
afdwingen. Zij vergeleek de missiepreken met de vergaderingen van de SDAP. 
De preken wisten volgens de redacteur van het Centrum negen dagen lang 
ongeveer 10.000 mensen te trekken, niet om net als de socialisten te horen dat 
zij verdrukt en vertrapt werden door de bourgeoisie, maar om te horen "hoe zij 
verkeerd gedaan hebben, hoe zij gezondigd hebben tegen God, tegen den 
naaste, tegen zichzelven, hoe zij boete moeten doen".11 Die grote opkomst was 
wel het beste bewijs van de aantrekkingskracht van "ons heerlijk Roomsch 
geloof" en van haar "heilige, aloude, beproefde, eeuwige waarheden". Als de 
vruchten van deze volksmissie vermeldde de redacteur niet alleen het weer 
nakomen van de kerkelijke plichten, maar ook het de deur wijzen van een niet-
katholiek dagblad en het opzeggen van lidmaatschappen van niet-katholieke 
verenigingen. 
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Herinnering aan de H. Missie van 
5—15 Aug. 1934 in de St Ma^ttnus-

parochie ie Arnhem 
bil gelegenheid van het 40 jarig 

priesterjubileum van Pastoor 
W. Θ. A. H. van Berkel 

Christus, Koning in onze parochie 
Christus. Koning in onze gezinnen 
Christus, Koning in onze zielen 

Voor- en achterkant van een door pastoor Van Berkel ontworpen herinnerings
prentje met een afbeelding van hem zelf en de Martinuskerk, uitgegeven b.g.v. zijn 
40-jarig priesterfeest en de parochiële volksmissie in aug. 1934. (Martinusparochie) 

In de opzet en doelstelling van deze volksmissie zijn een aantal elementen te 
herkennen, die wijzen op een zelfbewuste houding van de katholieken naar 
buiten en op een uitbreiding van de controle naar binnen. Aan de volksmissie 
ging een uitgebreide mobiliseringscampagne vooraf. Het begon met de versprei
ding van zeven nummers van het Missieblad in een tijd van drie weken. Daarna 
bezochten zorgvuldig geïnstrueerde propagandisten ieder ongeveer 40 gezinnen 
van eigen stand en uit eigen buurt. Degenen, "die door hun stand of positie in 
de maatschappij meer invloed" hadden, moesten op speciale en persoonlijke 
wijze voor de missie gewonnen en geestdriftig worden gemaakt. De pastoor 
zond hun een aparte uitnodiging voor enkele voorbesprekingen. Ook besloot 
men een bezoek te brengen aan sommige werkgevers en fabrikanten om hen 
over te halen aan de missie deel te nemen en om hen te verzoeken hun 
personeel de gelegenheid te geven de missie-oefeningen te volgen. Bovendien 
wilde de clerus de katholieke werknemers eens een kwartier voor de schafttijd 
in een fabriekslokaal toespreken. Tenslotte werd bepaald dat, voorafgaand aan 
de missie, gedurende negen dagen in alle kerken een openbare noveen gehou
den zou worden voor het welslagen van de missie. 

De paters redemptoristen en de parochiële clerus legden in nauw overleg 
vooraf een predikatieschema vast. Behalve de gebruikelijke onderwerpen als 
doodzonde, hel, hemel, kwamen in de preken zaken als drankbestrijding, 
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katholieke werkliedenverenigingen, neo-malthusianisme (apart voor mannen en 
vrouwen) en katholieke pers aan de orde. Daarnaast besloten zij om tijdens de 
missie per parochie speciale bijeenkomsten te beleggen ten einde werklieden tot 
het lidmaatschap van een katholieke organisatie over te halen. Behalve een 
pater zou eveneens een voorman van de katholieke arbeidersbeweging aanwezig 
moeten zijn. Ter ondersteuning van deze activiteit moest het Katholieke Zon
dagsblad op die zelfde dag een artikel plaatsen over lectuur en katholiek 
verenigingsleven. Deze voor die gelegenheid op ruime schaal verspreide krant 
zou bovendien een formulier moeten bevatten waarmee men zich op diverse 
katholieke bladen kon abonneren en zich als lid op kon geven van vele katho
lieke organisaties. Tenslotte bepaalden de paters en de parochiepriesters dat 
waar het te pas kwam, ook aan de middenstand, de werkgevers en de hogere 
standen "met takt maar toch flink" te verstaan gegeven zou moeten worden de 
neutrale organisaties te verlaten en te verruilen voor katholieke verbanden. 

Voorafgaand aan de missie spraken de paters en parochie-geestelijken de 
religieuze toestand van de parochies door. Zij kwamen daarbij tot de volgende 
bevindingen. 
— Veel misverzuim op zondag. 
— In verschillende parochies werd door "aankomende knaapen" gezondigd 
tegen het zesde gebod. Dit leerden ze volgens de clerus van elkaar en "niet in 
het minst van onroomsche vriendjes". 
— De zorg van ouders voor hun kinderen liet te wensen over: catechismuslessen 
werden slecht bezocht en relatief weinig kinderen waren lid van het patronaat. 
— Gemengde verkeringen kwamen tamelijk veelvuldig voor. 
— Overal in Arnhem waren verleidelijke plaatsen als parken, plantsoenen en 
bosjes. De brutaliteit ging soms zover "dat men op de banken in de plantsoe
nen, vrij openlijk, de grofste onzedelijkheid" bedreef. 
— De bioscoop werkte verderfelijk. 
— De onzedige kleding begon ingang te vinden onder de Roomsche dames. "De 
dametjes" lazen de verkeerde boeken, de mannen verkeerde couranten.12 

— De roomse organisaties, en wel speciaal van de middenstand, de grote werk
gevers en de hogere standen, lieten veel te wensen over. 
— Het moderne Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NW) had nog 
teveel katholieke leden. Onder de biecht zou hierop gelet moeten worden, om 
daarna "volgens het mandement van de bisschoppen te kunnen handelen".13 

Wat was nu het resultaat van alle inspanningen? In de Eusebiusparochie 
gingen 94 non-paschanten te biecht en er meldden zich 15 nieuwe leden aan bij 
de katholieke arbeidersbeweging. Van de 200 non-paschanten in de Onze Lieve 
Vrouwparochie "verzoenden zich er 64 met de H. Kerk".14 Voorts werden in 
deze parochie enkele huwelijken "hersteld" en verschillende katholieken 
losgemaakt van neutrale verenigingen, o.a. het NW. De bijeenkomst voor 
werklieden werd er bijgewoond door maar liefst 300 mannen en jongens. Meer 
dan 95% van de gelovigen (2161) kwam in deze parochie naar de biechtstoel 
tegenover 91% in de Eusebius, 78% in de Walburgis en slechts 61% in de 
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Joannesparochie. In de laatste parochie boekte men voorts 10 nieuwe leden 
voor vakafdelingen en 20 voor de H. Familie, en 117 bekeerde non-paschanten. 

Over de resultaten van de missie in de parochies van Walburgis, Joannes en 
Martinus waren de meningen overigens wel verdeeld. Dit kwam omdat er in 
deze parochies kort daarvoor zeer intensieve volksretraites voor bepaalde 
wijken waren gehouden. De vraag was nu of deze inspanningen tevergeefs 
waren geweest. Pastoor Bos van de Joannesparochie dacht van niet. Volgens 
hem waren retraite en missie succesvol. Zijn parochie was voor een inzinking 
behoed en van aanschijn veranderd. Hij telde in totaal 446 bekeerde non-
paschanten, en de wettiging van een tiental ongeoorloofde samenwoningen. 
Bovendien hadden meer dan 60 parochianen hun neutraal of socialistisch blad 
verwisseld voor een katholiek. Bos was door de volksretraite en de volksmissie 
gesterkt in zijn opvatting dat het geloof in zijn volk nog aanwezig was, maar dat 
een bewerking van nabij noodzakelijk was. De paters benadrukten in hun 
verslag dat er tussen 1000 en 2000 parochianen zowel in de missie als in de 
volksretraite onbereikbaar bleven. Zij twijfelden aan de bewering dat er 600 à 
700 parochianen elders gebiecht hadden en vroegen zich af of alle inspanning 
wel de moeite waard was geweest. 

Voor de Walburgisparochie gold hetzelfde. Er waren volgens de paters drie 
wijken in deze parochie waaruit godsdienst totaal verbannen was. In een van die 
buurten was kapelaan J. Dopheide in 1917 begonnen met aangepaste zielzorg 
vanuit de nieuw opgerichte Mariakapel in de Langstraat. Een jaar lang organi
seerde hij van daaruit een doorlopende volksretraite. De pater die hem daarbij 
een week assisteerde, gaf na zijn eerste serie huisbezoeken de volgende indruk 
van het godsdienstige leven van de bewoners in die Arnhemse volksbuurt: "'t is 
een rommeltje eerste klas, wat ik in Den Bosch en Maastricht ondervonden heb, 
is er niets bij. Ze hebben geen begrip van godsdienst en zijn beslist onbetrouw
baar". Een jaar later slaagde de missie alleen in deze buurt, in de andere twee 
leverde ze niets op. "Wanneer zal de Geest Gods daar iemand heenzenden, om 
die meest verlaten zielen te gaan redden", vroegen de paters zich af. Door de 
arbeid van kapelaan Dopheide waren ze ervan overtuigd dat in grotere volkswij
ken van steden soliede en duurzame bekeringen slechts tot stand gebracht 
konden worden, mits er zoiets als een Mariakapel werd opgericht. 

Pastoor Van Berkel van de Martinusparochie was dezelfde mening toege
daan. Hij liet de aartsbisschop in 1920 weten dat er meer dan 600 non-paschan
ten in zijn parochie waren, en verzocht hem vervolgens een kapel in gebruik te 
mogen nemen. Via zo'n kapel zou de overgang en teruggang naar de kerk 
makkelijker plaatsvinden, zo opperde Van Berkel. Ook hij maakte melding van 
grote volksbuurten waar het godsdienstig leven heel veel te wensen overliet. Uit 
ondervinding was hem bovendien gebleken dat velen hun afwezigheid in de 
kerk verdedigden met het feit dat ze daarvoor geen passende kleding en 
schoeisel hadden, terwijl ze "in hun dagelijkse sjofele pakje" wel in een kapel 
durfden komen. De aartsbisschop gaf een voorlopige goedkeuring voor een jaar 
om de catechismuskamer als kapel in te richten.15 
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Pater Keulers MSC plaatste daarentegen nog in 1920 kanttekeningen bij de 
resultaten van die aangepaste en intensieve zielzorg. In het kader van weer een 
volksretraite had hij eind 1920 te zamen met andere paters alle katholieken in 
de omgeving van de Langstraat bezocht en bepraat. Hij kwam daarbij tot de 
conclusie dat bekeringen als gevolg van volksretraites en missies doorgaans 
slechts tijdelijk waren, omdat hun omgeving te slecht was en hun dagelijkse 
omgang met andersdenkenden te frequent. "Zou men in die buurten een 
blijvende verbetering willen brengen, dan moet zo'n hele buurt verbeterd door 
blijvende werken als patronaat, goede pers, goede boeken, bijna dagelijks 
bezoek, verbetering van huisvesting enz; dat blijvende alleen is in staat om 
tegenwicht te bieden aan de blijvende inwerking van het kwaad waaraan het 
gewone volk (vooral in afgesloten buurten) zoozeer is blootgesteld".16 

Opvallend aan de volksmissie van 1920 was de naar standen en buurten gediffe
rentieerde aanpak. Tevens kwam duidelijk naar voren dat de cataloog van 
religieuze deugden zich inmiddels uitstrekte tot ver buiten het strikt kerkelijke 
domein. Corresponderend hiermee evolueerden de normen voor zondigheid die 
door de biechtvaders gehanteerd werden. Gebleken is voorts dat men met 
behulp van de volksmissie niet alleen de geloofsvervreemding wilde tegengaan, 
maar ook de katholieken in mentaal-culturele wilde beschermen en discipli
neren. Als een door de kerk georganiseerde mobilisatiecampagne had de 
volksmissie van 1920 vele raakvlakken met de in die tijd gevoerde politieke en 
organisatorische campagnes. De reciprociteit en onderlinge samenhang van kerk 
en politiek bleek bijvoorbeeld toen diverse door de clerus tijdens de missie 
gesignaleerde misstanden, zoals openbare vrijerij in de parken en bioscoop
bezoek, nagenoeg gelijktijdig door katholieke politici in de raad aan de orde 
werden gesteld. 

Over de missie van 1920 kwamen alleen positieve berichten in de openbaar
heid. De feitelijke resultaten hield de clerus verborgen achter een façade van 
getallen en cijfers. In dit verband zou men kunnen spreken van "machtshand-
having van de schijn", die uiteindelijk enkele decennia later de geestelijkheid 
zou gaan opbreken.17 In de pers en in de meeste missieverslagen werden in 
1920 zwart-wit schema's gehanteerd om de door de volksmissie moreel bijgespij
kerde katholieken te stellen tegenover de in een zondige staat levende socialis
ten en ongelovigen, en de katholieke geloofswaarheden tegenover de dwaalleer 
van socialisme en atheïsme. Net als de hierboven geciteerde redacteur van het 
Centrum schreef ook pater Keulers na zijn bezoek aan de Langstraat, dat 
mensen verbitterd waren door socialisme en communisme en door het dagelijks 
lezen van de Arbeid, het Volk en de Tribune. Daar waar het roomse geloof nog 
intact was en roomse kranten op tafel lagen, heerste volgens hem een sfeer van 
hoop en blijmoedigheid. 

In de missieverslagen en persberichten vergat de clerus overigens wel te ver
melden dat vele katholieken gedeeltelijk of geheel buiten de kerk stonden en 
dat zelfs zo'n intensieve campagne als een volksmissie hierin nauwelijks, en dan 
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nog slechts tijdelijk, verandering bracht. Rond 1920 wilden de geestelijkheid dit 
kennelijk niet zien. Zij hoopten door een intensievere, en naar standen en buur
ten gedifferentieerde zielzorg de kudde bijeen te houden. Bovendien waren zij 
vooral ook druk om de buitenwereld te overtuigen van de roomse eenheid en 
van de betekenis van het katholieke concept van een ideale samenlevingsorde. 

2. CRISIS VAN DE VOLKSKERK: DE VOLKSMISSIE IN 1956 

De laatste stedelijke volksmissie in 1956 kon het schijnkarakter van de macht 
van de geestelijkheid niet meer verbloemen. De resultaten van deze groot
scheepse campagne vielen niet alleen tegen, bij velen liet de volksmissie een 
akelige nasmaak na. Duidelijk kwam naar voren dat de clerus aan autoriteit had 
ingeboet. De verkondigde boodschap werd niet meer geaccepteerd, zelfs niet 
door hen die regelmatig de kerk bezochten. Socialisme of andere "gevaarlijke" 
stromingen kwamen in het verhaal niet meer voor, de werving voor katholieke 
organisaties evenmin. De missie van 1956 stond in het teken van het interne 
apostolaat. De parochie moest missionerend gemaakt worden. De voorbereiding 
duurde langer en de werkwijze was systematischer dan ooit te voren, over de 
effecten en resultaten bestonden echter nog nooit zoveel twijfels. 

Voorbereiding. De door de redemptoristen verzorgde dubbele volksmissie (twee 
maal tien dagen) vond plaats in september 1956. De voorbereidingen waren een 
halfjaar daarvoor in maart begonnen. De zondag voor pasen wezen de pastoors 
in hun preek op het ontstellend grote aantal katholieken dat de paasplicht 
verzuimde om vervolgens een volksmissie aan te kondigen. Deze zou een 
positief, opbouwend karakter dragen. De "onveranderlijke waarheden" zouden 
in nieuwe, op de moderne zielzorg afgestemde vormen worden voorgehouden 
aan de gelovigen.18 De leek zou bij dit alles nauw betrokken worden door 
middel van apostolaatsgroepen. In een afzonderlijk schrijven werd het nieuwe 
idee van de missie uiteen gezet.19 De paters en pastoors schreven hierin dat in 
de vooroorlogse missies de nadruk werd gelegd op "Red uw ziel". Na de oorlog 
had de missie een bredere doelstelling gekregen, namelijk een "algehele 
herziemng van het katholieke leven: enkeling, gezin, milieu". Die herkerstening 
van het milieu ging uiteraard langs de weg der bekering van de enkelingen. Het 
begrip bekering gaf men evenwel een ruimere betekenis: bedoeld werd niet 
alleen de overgang vanuit zonde naar een staat van genade, maar ook de 
bekering tot het apostolaat, dus de overgang van een individualistische geloofs
beleving naar een zorg voor de ander binnen de parochiegemeenschap. De 
missie kreeg daarom als specifiek doel de parochie een nieuw elan te geven. In 
deze nieuwe opzet zou geen plaats zijn voor "ouderwetse donderpreken".20 

Een zogenaamd "biddend leger" van apostolisch ingestelde parochianen 
moest de onkerkse parochianen op het goede pad brengen. Zij gingen driemaal 
op bezoek bij de hun toevertrouwde adressen. Van hen werd verwacht "met 
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een of ander slap-godsdienstig gezin een blijvend contact te bewaren", dat na 
de missie kon worden voortgezet. De practiserende katholieken werden uitgeno
digd zich aan te sluiten bij dat "Biddend Leger", dat gedurende negen weken 
speciaal zou bidden voor het welslagen van de missie.21 

Ondertussen hadden de pastoors tweemaal de kerkgang geïnventariseerd. 
Bange vermoedens over het slappe godsdienstige leven van de Arnhemse 
katholieken werden bevestigd: van het totaal aantal Arnhemse katholieken 
boven de zeven jaar behoorde 29% tot de non-paschanten, en slechts een kleine 
52% bezocht geregeld zondags de kerk.22 

De parochieclerus was in 1956 niet unaniem enthousiast voor de volks
missie. Pastoor en kapelaans van de Martinusparochie stonden niet te popelen. 
Zij zeiden nog moe te zijn van de grootscheeps opgezette missie van 1951, die 
naar hun smaak te weinig effecten had.23 Bovendien zouden de "materialisti
sche geest, woningprobleem, amusementsleven, uithuizigheid en liberale geest 
van de Arnhemmer" in die vijfjaar wel niet veranderd zijn. De kans op slagen 
van de nieuwe volksmissie waren volgens hen daarom minimaal. De apostoli
sche energie kon daarom maar beter aangewend worden om de practiserenden 
voor de kerk te behouden. Zij kregen gelijk. Dat blijkt uit de resultaten. 

Resultaat. De paters gaven in hun eindverslag te kennen dat alleen de practi
serenden bereikt waren.24 Bekeringen waren er nauwelijks. De Arnhemse 
geestelijkheid zei na de missie vanaf de preekstoel dat haar vermoedens op 
pijnlijke wijze bevestigd werden: een grote groep van katholiek gedoopten 
— meer dan 10.000 — had door "materialisme" en "onchristelijke levensopvat
tingen" de plichten tegenover God verzaakt en de binding met de kerk ver
loren.25 Ter verklaring trokken zij alle volkskerkelijke registers open. Zij 
wezen op de kortzichtigheid en onverschilligheid van de "afgedwaalden" die 
meenden God wel op hun eigen manier te kunnen dienen en de kerk als 
heilsinstituut en de priesters als brengers van het heil niet nodig te hebben. Zij 
keken niet verder dan het leven hier op aarde en "maakten zich wijs" dat er 
geen hiernamaals bestond. Tenslotte sprak de Arnhemse geestelijkheid ook over 
vele "moedelozen" die ten onrechte meenden dat de kerk en de priesters geen 
begrip hadden voor hun moeilijkheden. Pastoor J. Aalders van de O.L.Vrouw-
parochie keek met weemoed terug naar betere tijden, "toen de kerken vol
stroomden en de biechtstoelen uren belegerd werden".26 Tegelijkertijd vroeg 
hij zich af of het geringe succes van de missie te maken had met het feit dat de 
paters wellicht te veel en te ouderwets preekten en aansluiting misten bij "een 
niet gemakkelijk aanvoelende mentaliteit van de Arnhemmers". 

Een soortgelijk kritisch geluid lieten sommige pastoors rechtstreeks aan de 
paters horen. In hun ogen verdiende het aanbeveling om bij een volgende 
gelegenheid aan te sluiten bij meer vooruitstrevende tendenties in de parochies. 
De Arnhemse clerus haakte hiermee in op een tiental schriftelijke getuigenissen 
van leken over hun ervaringen met de missie. Deze waren op eigen initiatief 
door priester G. van Leer verzameld.27 Uit deze "vox populi" bleek in klare 
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taal wat er volgens sommige leken en priesters anno 1956 mankeerde aan de 
volkskerkelijke pretenties in het algemeen en de moraal-theologische intenties 
van de volksmissie in het bijzonder. Uit de hierna volgende bloemlezing zal 
blijken dat deze getuigenissen beschouwd mogen worden als hartekreten die het 
einde van de volkskerk openbaarden en een periode van veranderingen inluid
den. 

Vanwege de aankondiging als missie nieuwe stijl koesterden de briefschrij
vers in het algemeen hoge verwachtingen. Met tal van argumenten toonden zij 
aan dat de missie hieraan niet beantwoord had. Volgens hen waren leken te 
weinig gehoord tijdens de voorbereiding, en waren zij slechts als onmondige 
medewerkers ingeschakeld. Tegen de toonzetting, inhoud en strekking van de 
prediking formuleerden zij een aantal bezwaren. 
— De preken werden op schreeuwerige toon "afgedraaid". 
— De meeste informanten verafschuwden de infantilisering van de leken door 
de prediking. Een van hen wees er op dat een te kinderlijke beeldspraak werd 
gebruikt om het verschil tussen goed en kwaad aan te geven, bijvoorbeeld "het 
verhaal van dat zoontje van de kapitein die midden in de storm rustig bleef 
spelen, omdat pappie aan het roer stond, terwijl alle passagiers bleek van angst 
en opwinding waren". Een andere informant nam aan dat de preken vijftig jaar 
geleden ongetwijfeld een boeiend gehoor hadden, maar mensen in deze tijd 
werden niet meer geroerd "door de pathetische uithalen en de vele traditionele 
voorbeelden van bekeringsverhalen, die reeds in de keukens van onze groot
moeders, door de dienstmaagden werden gelezen". De dienstboden waren 
inmiddels verdwenen maar tot zijn spijt de preken niet. Mochten "onze werk
sters" nu nog die cliché's en kitscherige verhalen slikken, de intellectuelen 
deden dat in ieder geval niet meer, aldus deze informant, die na twee dagen 
besloot thuis te blijven om uit Guardini te lezen. 

— De vooraf aangekondigde positieve pastoraal-theologische instelling werd 
node gemist. Diverse brievenschrijvers was het een gruwel dat binnen parochies, 
families en gezinnen grenzen getrokken werden tussen goeden en slechten. De 
goeden namen aan de missie deel en ondergingen daar een "zondvloed van 
donker gekleurde, angstaanjagende toekomstbeschrijvingen en onheilspellende 
Godsgerichten, die in feite bedoeld waren voor de slechten". De slechten 
werden tevoren getekend en zouden door zo'n negatieve voorstelling van God, 
Christus en zijn Kerk definitief van de kerk vervreemden. Waar bleven een God 
en zijn kerk die begrip toonden voor de mens en zijn noden, en hem met liefde 
tegemoet traden in plaats van met hel en verdoemenis? 
— Een lerares had haar leerlingen naar hun opinie gevraagd. Zonder uitzonde
ring vonden ze de missie uit de tijd en luisterden ze liever naar de radio. 
— Het gezag en de deskundigheid van de clerus werd ernstig in twijfel getrok
ken. "Lezen de paters Redemptoristen wel eens Dux"?, vroeg een informant 
zich af. Een ander sprak zijn verbazing uit over de wereldvreemdheid van een 
jonge priester: "Heeft het klooster hem zo misvormd en vervreemd van tijdge
noten — leest hij niets, weet hij niet wat er gaande is, weet hij niet van nieuwe 
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wegen"? De leken wensten geraakt en ontroerd te worden door hun eigentijdse 
problematiek. 
— Tenslotte gaven de brievenschrijvers enkele suggesties over verandering. De 
missie-methode moest op de helling. Daar was men het klaarblijkelijk in grote 
lijnen over eens. De een stelde een missie per wijk voor met discussies tussen 
leken en priesters. De ander voelde meer voor een forum van priesters met 
leken, dat mondelinge of schriftelijke vragen zou moeten beantwoorden. Allen 
geloofden in een vrijblijvender en persoonlijker contact tussen leken en pries
ters, gebaseerd op de erkenning van uiteenlopende behoeften van de gelovigen. 
De volkskerk was voor hen een gepasseerd station. 

Veel Arnhemse parochie-geestelijken hadden moeite met de inhoud van 
deze brieven, zeker nadat de kritiek werd gepubliceerd in het progressieve 
landelijke tijdschrift GJ.28 Evenals de missiepaters namen zij Van Leer deze 
ongevraagde negatieve publiciteit niet in dank af. Deken Van Rossum schreef 
de paters dat hij zich niet zo druk maakte over de faam van de Arnhemse 
missie. Inderdaad waren er minder prettige feiten over Arnhemse toestanden 
bekend gemaakt, maar het was volgens hem beter dit te weten dan struisvogel
politiek te bedrijven. Van Rossum en de meerderheid van zijn collega-pastoors 
erkenden dat de missieprediking minder aangepast was aan de mentaliteit van 
de "iets meer ontwikkelde" katholieken, maar tegelijk waren ze van mening dat 
de prediking nog wel appelleerde aan het geloofsleven van de gewone mensen. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van de missie was met deze verschillen 
rekening gehouden, zo meenden zij. Inderdaad kregen de "eenvoudige" non-
paschanten in de voorbereidingsperiode een andere brief opgestuurd dan hun 
"intellectuele" collega's. Deze laatste moesten bovendien een aanbieding van 
een rijk geïllustreerde uitgave van het Leven van Christus ontberen.29 Ook 
hielden de paters alleen in de speciaal voor de "asocialen" bestemde kapel De 
Rijnkant een speech over de duivel, nadat zij eerst een film over de pastoor van 
Ars toonden. Ook de Klarendallers kregen in hun Mariakapel een speciale 
behandeling met een centrale rol voor de hier populaire devotie tot Maria. 

De Arnhemse clerus schoof de kritiek van de "intellectuele" brievenschrij
vers niet meer geheel ter zijde, zoals dat in 1951 na de missie in de Martinus-
parochie nog wel gebeurd was.30 Zo besloot men in 1956 om enkele, door 
vooraanstaande katholieke intellectuelen georganiseerde studiedagen bij te 
wonen, ten einde tot een betere zielzorg ten aanzien van bijvoorbeeld huwe
lijksproblemen te komen. Ook zijn er indicaties van een subtiele verandering 
van de visie van de priesters op onkerkelijkheid. Dat blijkt uit de consequente 
vervanging van de term "afgedwaalden" in allerlei concept-verslagen van de 
missie door "afwezige broeders" in de definitieve versies. Dat de brievenschrij
vers het anachronisme van het volkskerkelijke streven op juiste waarde wisten 
te schatten, kwam vooral in de nazorg van de missie naar voren. Ondanks het 
dringende beroep van de clerus op de apostolische arbeid van een "Biddend 
leger" van gemotiveerde leken, bleef de animo hiervoor zeer beperkt. Een 
follow-up van de missie via allerlei bestaande godsdienstige verenigingen en 
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broederschappen was ook onmogelijk omdat deze, na een kortstondige opleving 
na de oorlog, op sterven na dood waren. Wel was er in deze tijd sprake — wel
licht bij gebrek aan alternatieven — van een parochiële integratie van betrek
kelijk jonge en nieuwe initiatieven als de Ecclesiagroepen.31 Alleen deze 
progressieve stromingen waren in staat het kader te leveren voor de brood
nodige vernieuwing van het parochiële leven. 

In 1956 werd in Arnhem voor het laatst een week lang 's-avonds om tien uur de 
zondaarsklok geluid. Het was ook de laatste keer dat er zo massaal door de 
redemptoristen gepreekt werd. In 1964 en 1965 werden deze paters nog wel 
gevraagd voor "parochiële acties tot geestelijke vernieuwing" in de parochies 
van Eusebius en Onze Lieve Vrouw, maar zij mochten geen preken meer 
houden. Zij werden voornamelijk ingeschakeld bij het huisbezoek, dat diende 
ter recrutering van een kader dat actief wilde zijn in parochieverband. In de 
Onze Lieve Vrouw-parochie dacht men hierbij aan het bezoeken van nieuwe, 
zieke, en oude parochianen, het verrichten van kleine hulpdiensten voor die 
mensen, en het opzetten van een babysit-centrale, zodat echtelieden gezamen
lijk de mis zouden kunnen bezoeken. Men wilde in deze onkerkelijke parochie 
"juist met de minderheid, de kleine rest een waarachtig kerkleven mogelijk" 
maken.32 Gezien de respons stond ook geen andere keuze meer open. Van de 
ca. 2000 volwassenen die een persoonlijke uitnodiging kregen voor bijeen
komsten in de missieweek, kwamen er uiteindelijk slechts 450 personen op. 

3. DE VOLKSKERK GEWOGEN: SAMENVATTING EN BESLUIT 

Rond het midden van de negentiende eeuw scherpte de katholieke kerk haar 
volkskerkelijke aanspraken aan. Kenmerkend voor die volkskerk waren de 
universaliteitspretenties en het eenheidsstreven, de rituele en sacramentele 
religiositeit, het sacraal gezag van de geestelijke ambtsdragers, en tenslotte het 
principe van de territoriale parochie als sociaal-religieus integratiekader. In drie 
hoofdstukken onderzochten we de betekenis van volkskerkelijke strategieën 
voor het verloop van de katholieke beweging te Arnhem. 

In hoofdstuk 4 stelden we de ontwikkeling van de kerkelijke organisatie en 
de personeelsvoorziening aan de orde: parochies, kerken, kloosters, priesters en 
religieuzen. Een en ander ontwikkelde zich vooral tijdens de eerste drie decen
nia van de twintigste eeuw. Daarna kwamen de grenzen van de groei snel in 
zicht, en begon een proces van inkrimping: eerst minder religieuzen, daarna 
minder priesters en vervolgens minder parochies. 

In hoofdstuk 5 kwamen we tot de conclusie dat het aantal regelmatige kerk
bezoekers na 1900 terugliep en de distantie ten opzichte van de kerk toenam, 
ondanks de investeringen in de kerkelijke infrastructuur en de doelbewuste 
bevordering van een rituele en sacramentele religiositeit. Bovendien verloren 
devoties, bedevaarten en andere vormen van volksvroomheid gaandeweg voor 
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velen hun functie en betekenis. Vervolgens bleken strenge regels en sancties het 
sociaal-religieuze grensverkeer in de vorm van huwelijken tussen katholieken en 
niet-katholieken nauwelijks te kunnen verhinderen. Tenslotte kwam naar voren 
dat de katholieke veroveringsdrang zich doorgaans slechts richtte op de niet-
katholieke huwelijkspartner in een gemengd huwelijk. Alleen het interbellum 
gaf enkele voorbeelden te zien van een meer uitgesproken bekeringsdrang.33 

Na 1945 won een oecumenische houding snel terrein. Universaliteits- en 
waarheidspretenties van de volkskerk kwamen daarmee ter discussie te staan. 

Uit de vergelijking van de volksmissies in dit hoofdstuk bleek dat volks
missies in de negentiende eeuw binnenkerkelijke happemngs waren. Na 1900 
breidde de aandacht van de missionarissen zich geleidelijk uit naar niet strikt 
kerkelijke zaken. De door de zielzorgers en missionarissen voorgeschreven 
gedragsregels en morele codes hadden vanaf die tijd ook uitdrukkelijk betrek
king op de omgang met niet-katholieken, het lezen van kranten, het lidmaat
schap van sociale en culturele organisaties en wat dies meer zij. Als object van 
zielzorg had de leek zich aan die wetten en regels te houden. In de volksmissie 
van 1920 namen volkskerkelijke pretenties extraverte en triomfalistische vormen 
aan. De volksmissie van 1956 gaf duidelijke indicaties van een terugkeer van de 
zielzorgers naar het religieuze erf. Als pastorale vorm en collectief ritueel had 
de volksmissie flink aan betekenis ingeboet, zowel voor de intellectuelen als 
voor de massa. Zowel leken als priesters verwierpen de wettische preken, de 
strakke moraalcodices en de verboden-politiek. Zij claimden een eigen verant
woordelijkheid in zaken die in de volkskerk tot het exclusieve domein van de 
ambtsdragers gerekend werden. Voor hen was de volkskerk een gepasseerd 
station. 

"Arnhem is voor de zielzorg nooit een aantrekkelijke plaats geweest; dat 
weet de aartsdiocesane clerus wel". Met deze uitspraak gaf een Arnhemse 
priester in 1965 te kennen dat de pastorale arbeid in deze stad moeilijk was en 
niet de gewenste resultaten opleverde. Hij vertolkte hiermee de mening van 
veel collega's. Als oorzaak noemden zij het a-religieuze en materialistische 
karakter van de stad in het algemeen en de geringe identificatie van de katho
lieke bevolking met de geestelijkheid in het bijzonder.34 Maar er vielen ook 
andere geluiden onder priesters te horen, zoals: "In Arnhem merkte ik pas wat 
een traditioneel mannetje ik was". De kritische en gereserveerde houding van 
veel Arnhemse leken had deze priester juist gestimuleerd tot een verkenning 
van nieuwe wegen voor de zielzorg. Met veel collega's had hij het idee verlaten 
dat een parochie als een winkel moest worden beoordeeld naar de "loop" die 
er in zit. Deze verschillende oordelen en houdingen van de Arnhemse clerus 
zijn kenmerkend voor het breukvlak tussen volkskerk en vrijwilligerskerk dat 
zich in de jaren vijftig en zestig aftekende en dat uiteindelijk tot een binnenker
kelijke pluriformiteit en polarisatie aanleiding zou geven. 

Typerend voor dit tijdsgewricht was ook de snel groeiende en kortstondige 
populariteit van eigentijdse kerkelijke happenings, terwijl de volksmissie en 
andere traditionele vormen van zielzorg nog nauwelijks — en zeker niet door 

120 



iedereen — waren afgezworen. We denken in dit verband met name aan de 
vastenconferenties voor jongeren die in de Martinuskerk sinds het midden van 
jaren vijftig jaarlijks werden georganiseerd. Vooral de door Dolf Coppes — in 
die tijd als aalmoezenier werkzaam voor het in Arnhem gevestigde Bureau 
Jeugdzielzorg, en van 1972-1977 lid van de Tweede Kamer voor de PPR — in 
1963 verzorgde conferenties leken veel jongeren qua inhoud en stijl erg aan te 
spreken, gezien hun opkomst en betrokkenheid. De Arnhemse jongeren maak
ten met hun happenings faam in heel katholiek Nederland. Tegelijkertijd 
vonden oudere, behoudende Arnhemse katholieken de uitgebreide aandacht van 
de pers voor de jongerenconferenties zwaar overtrokken. Men moest niet 
vergeten dat deze conferenties slechts in één parochie werden gehouden, terwijl 
in de andere elf parochies 'gewone' lijdensmeditaties plaatsvonden. Andere 
ouderen maakten kenbaar zelf ook behoeften te hebben aan vergelijkbare 
conferenties in een aan hun smaak aangepaste stijl.35 Toen Dolf Coppes het 
in 1965 als priester voor gezien hield, was er evenwel van het aanstekelijke 
enthousiasme onder Arnhemse katholieken weinig meer over, noch onder 
jongeren noch onder ouderen. 

Wat nu te zeggen over de betekenis van het volkskerkelijke katholicisme voor 
het verloop van de katholieke beweging in Arnhem? Het volkskerkelijke model 
gaf een diagnose van de situatie, formuleerde idealen, gaf wegen voor verande
ring aan, definieerde een katholieke identiteit, en trok grenzen met niet-
katholieke buitenstaanders. Dit verklarings- en handelingsmodel gaf aldus 
aanleiding tot en richting aan omvangrijke mobilisatieprocessen. Er was daarbij 
sprake van een gefaseerde ontwikkeling met wisselende accenten. Tot aan de 
eeuwwisseling hadden binnenkerkelijke en defensieve strategieën de overhand. 
Het accent lag op het revitaliseren van de kerkelijke cultuur en het geloofsle
ven, het versterken van een collectieve identiteit door het concipiëren van een 
positief katholiek zelfbeeld en een negatieve beeldvorming over andersdenken
den, en tenslotte het beschermen van de gelovigen tegen een vijandige buiten
wereld door de opbouw en instandhouding van een katholiek milieu. De aldus 
vooral in religieuze termen uitgedrukte identiteit van de katholieken werd ¡n de 
jaren twintig en dertig op uitbundige wijze aan de buitenwereld getoond. In 
deze tijd manifesteerden zich met name ook bepaalde tendensen tot expansie 
en verovering. Van die veroveringsdrang was na 1945 geen sprake meer; de 
binnenkerkelijke strategieën verdwenen rond 1960, al waren de resultaten al 
lang daarvoor zeer twijfelachtig. 

Tot dusver hebben we vooral aandacht besteed aan mobiliseringsprocessen 
die direct betrekking hadden op kerk en geloof. Het volgende deel draait om de 
vraag of en wanneer er sprake is geweest van een meer op de samenleving 
gerichte, offensieve strategie met als doel maatschappelijke instituties te 
transformeren tot wat McSweeney heeft genoemd "agencies of Catholic values 
and clerical power".3* Eén van de aandachtspunten in dat kader is de beteke
nis van kerkelijke functionarissen en instituties voor het oprichten, financieren 
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м ι in інішии IH имишшяшшп 

JUBILE- AFLAAT. 
іншіиіітніікпні 

Uitnootìiging tot het deelnemen aan de 

VERNIEUWING DER H. MISSIE, 
bij gelegenheid van het Jubilé uitgeschreven door Ζ Η Paus Pius X, gedurende het 
jaar 1913 en te jjeven door de Zeer Ee'w Paters Redemptoristen in de stad Arnhem 
vanaf Zaterdagavond 15 November tot Zondagavond ?3 November 1913 

• 
De о fem ni e α zijn 

ZATERDAG 15 November savonds half acht 
plechtige о р с т і ц der vernieuwing der Η Missie 
met Lof en Preek 

ZONDAG De Η Missen met predicalie in de 
verschillende kerken als op de ._ewone Zon
dagen 
Ом TWAALF UUR Oiidenchtirg voorde jongens 
en meisjes die in 1912 en 11)13 pIcLlitl; zijn 
aangenomen 
s NAMIDDAGS DRIE UUR Confeieitie \oor de 

gehuwde iraniien 
s AvoNüb гъ ах UUR Avondoe'cning mei Preek 

MAANDAG en v o l e n d : dagen s Morgens de 
К Misst η waaronder ondciichiing о т S uur 
7 uur en half 10 

MAANDAG en vo'gende dager, eiken avond kwart 
voor aLht A-icmljefLnmg me* preek 

MAANDAG half 11 Voo bere d ng der kleine 
meisjes en kwa't OJS 4 d r klruic jongen» 
die de e r&tc H Coitin unie hebben ontvangen 
maar nog niet j>l ι ίκ Ιν zijn aangenomen 

DINSDAG O-dcr de Η Mis van 7 uur gene
rale Com munie de kli.inekindi.ieii die •¡maan
dags zijn voo ^icieid 

DINSDAG Ha I 11 voorbereiding der me ^jes 
Ln kwa t over 4 d-r jongens d e in deuren 
1912 en 1913 plrüi t i r njn aangenomen 

DINSDAG s Middags 3 uur Conkrcnlie voor 
de gt-huwde vrouwen 

WOENSDAG In de H Mis van 7 uur gene
rale Commune der aangenomene kinderen die 

Dinsdag zijn voorbereid 

L e t w e l \ Voor ¿e goede ertfe t i j de Senrale Sem ra un ιβ η is nooiig Ie de ft m deren de gehuwde en 
ongefiuwde vrtuwen de mannen en jongelingen xu len bij de Señera β Сзшгите looveel mogelijlt piasti 
nemen in het middenschip der kerk 2e Bi; elke genenle Sonrrune ia! ene bijiondere vocrbereiding worden 
gegeven door een Zeereerw Tater, 3e Se ge scvigen die uit devotie wenschin te Êommunicseren vin 

den daartoe gelegenheid na it К M I G Щ 5 en 7 uur en udir de К Mis van hilf 10 
Ялішііагпиігргп tot slut («fidiiten Π lila inrt predienti« toor de ntrrlcdineii 

ρ Ç I r НгіігоімяпІііеіІі іІнмгміпіІІенІімІмІйігеімЬг И ЧІч>Іе door ile Eeiw l'niers nonlfiiiuuirebondlffil 
* * 2e. IH <r«· loor Iren noi leu i r r/u i l i t ibmr ^flrrdcn ta liet tluru DIU deli К т Ь и г р zuil veor te bè 

геігіічі ru den zerdi <«mK отег de I I ИІЫе ui te MUi-ekril 

ARNHEM NOVEMBER 1913 Ж- De Pastoors der stad Arnhem, 
van H Eusehius. van Si Jan 
лап H Martinus van O L Vr Kerk. 

21e nu lehetieh'l 'za-ne'IJl, 
Nu d h n i e iapuar z i l?h41 

SCor VI 2 

WOENSDAG Den geheelen dag biech hooren 
voor de cehuwdc vrouwen die Dondcidag 
m orce η eene plech ige generale Communie 
zulen do"n 

DONDFRDAO Plechtige generale Commi nme 
voor de Gehuwde vrouwen in de H Міьы.п 
\an 5 en 7 uur 

DONDFKDAG den geheelen dag biecMhooren 
voor c'è ongehuwde \го wen en ш ge doel] 
Iers d e Vrijdagmorgen de plechi ge generale 
Communie zullen dom 

VRIJDAG Plechtige gentr^le C o n n u ie voor de 
ongehuwde vrnuwen m joii¡,e do Ііе^ч in de 
H Missili tan 5 en 7 uur 

VRIJDAG CN ZATFRDAü den gehc-'en dag 
biehihooren voor ύκ geluiwue ndnnen en voor 
de jonçeling»n die dm vol inden da^ Zater
dag- of ZonOHnmorgei cene p i ch jge generale 
Commuiie zullen dot η 

ZATERDAG P l c h l ^e eereia'e Communie 
\oor de gehuwde mai nen en jonge'ngen ш 
de Η Missen van 5 en 7 uur Den güieelen 
dag biLchihooren voor de gehuwde mannen 
en jongelingen 

ZONDAG Plechligc generale Communie voor 
de gehuwde mani en en jong Ііпцеп m de beide 
eirsle H Missen üe^e zij ι om 5 uurei hall 7 
de beide laatste II Missen zíjn mei preJicatie 
op de uren als up ckv gelone Zondagen 

Aankondiging Volksmissie in 1913. (Particuliere collectie) 

en besturen van profane organisaties. Op grond van de in dit eerste deel 
gepresenteerde gegevens over de kerkelijke 'personeelsvoorziening* dringt zich 
eigenlijk al meteen de vraag op wat de invloed van Vraag en aanbod* van zowel 
seculiere als reguliere clerus is geweest op het verloop van de katholieke 
beweging? Het zou immers best zo kunnen zijn dat bij een groeiend overaanbod 
van priesters en religieuzen en bij een stagnerende 'afzet' naar het buitenland, 
het surplus — onder meer van seculiere priesters uit het aartsbisdom — werd 
opgevangen door een intensivering van de inlandse taken in de indirecte 
zielzorg, in de sfeer van onder meer charitas, onderwijs, jeugdwerk. 
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7. Organiseren en mobiliseren: een introductie 

Dit hoofdstuk is bedoeld als inleiding op de volgende vijf hoofdstukken, die alle 
in het teken staan van de organisaties. Over de betekenis van organisaties voor 
sociale bewegingen lopen de meningen uiteen. De meest fervente aanhangers 
van de deprivatie-benadering beschouwen organisaties als symptomen van 
institutionalisering. Volgens hen markeren organisaties per definitie het einde 
van een beweging en kan men niet meer van een sociale beweging spreken, 
zodra er vastomlijnde organisatorische structuren in het geding zijn.1 Zij staan 
een succesvolle beweging zelfs in de weg. In de mobilisatiebenadering worden 
organisaties daarentegen als onmisbaar beschouwd. Zij vormen het meest 
effectieve middel waarvan een sociale beweging zich kan bedienen in mobili
satieprocessen, zij bieden garanties om te overleven, en ze houden daarnaast 
het mobilisatiepotentieel op peil. 

Wij gaan uit van de idee dat organisaties weliswaar onmisbaar zijn, maar 
alléén nog geen beweging vormen. Ook is een sociale beweging altijd meer dan 
de som van de organisaties.2 Het is onjuist een sociale beweging te associëren 
met alleen gedecentraliseerde en met-gebureaucratiseerde structuren of slechts 
met bureaucratische, grootschalige organisaties. De katholieke beweging te 
Arnhem wordt in deze studie beschouwd als een conglomeraat van organisaties 
met uiteenlopende en veranderlijke functies en structuren. Naast afdelingen van 
hiërarchisch gestructureerde, grootschalige diocesane of nationale organisaties 
bestonden er zuiver lokale 'grass-roots' organisaties. Hun onderlinge verhou
ding, ook in numerieke zin, was voortdurend aan veranderingen onderhevig. 

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het doorzichtig maken van de 
samenstelling en ontwikkeling van dit netwerk van katholieke organisaties. 
Paragraaf 1 verstrekt een aantal basisgegevens over de gezamenlijke stedelijke 
katholieke organisaties te Arnhem. De affiniteitshypothese met betrekking tot de 
volgorde van oprichting en opheffing komt hierbij ter sprake. Paragraaf 2 biedt 
een aantal kerncijfers over organisatorische ontwikkelingen op basis van de 
hypotheses van proliferatie en uniformiteit. De eerste vestigt de aandacht op het 
tempo van oprichten en opheffen, de tweede betreft de relatie tussen lokale 
(Arnhemse) en de hogere (diocesane, provinciale en nationale) echelons binnen 
de katholieke beweging. In het derde en laatste gedeelte worden een aantal 
onderzoeksthema's geformuleerd, waarmee in de hoofdstukken 8-12 de organi
satorische ontwikkelingen per sector onder de loep genomen worden. Behalve 
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de kwesties van proliferatie en pluriformiteit komt hierbij de problematiek rond 
het mobiliseren van leden en financiële middelen naar voren. Voor uitvoerige 
informatie over de selectie van de stedelijke katholieke organisaties verwijzen 
we naar bijlage 1. Deze bevat tevens een complete lijst van de geselecteerde 
organisaties met vermelding van een aantal relevante kenmerken. 

1. BETEKENIS EN FUNCTIES VAN ORGANISATIES 

Welke activiteiten en functies werden door katholieke Arnhemse organisaties 
vervuld om de katholieke beweging al daar op gang te krijgen, uit te breiden en 
in stand te houden? De verscheidenheid van activiteiten blijkt uit een classifica
tie naar sector, de uiteenlopende functies komen naar voren in een typologie. 

Een classificatie naar sector 
De oudste katholieke organisatie te Arnhem is het R.K. Armbestuur uit 1809. 
De jongste organisatie is de Vereniging voor Katholiek Basisonderwijs uit 1984. 
In de tussenliggende periode kwamen er ongeveer 150 organisaties tot stand, 
die binnen onze selectiecriteria vallen. Deze zijn in een achttal maatschappe
lijke sectoren te rangschikken: in volgorde van affiniteit met de levensbeschou
welijke kern van de katholieke beweging zijn dat godsdienst, charitas, gezond
heidszorg, onderwijs, cultuur, jeugd, sociale organisaties en politiek. Een 
dergelijke verdeling van organisaties naar sector geeft inzicht in het proces van 
functionele differentiatie en is bovendien relevant voor onderzoek van de 
hypothese van religieuze affiniteit en politieke macht. Tabel 17 geeft een 
overzicht van het aantal organisaties per sector per peiljaar. 

Tabel 17. Het aantal katholieke organisaties naar sector per peiljaar. 

Godsdienst 
Charitas 
Gezondheidszorg 
Ondenvijs 
Jeugd 
Cultuur 
Sociale organisaties 
Politiek 
Overig 

Totaal 

1860 

1 
5 
— 
1 
— 
1 
— 
— 
— 

8 

1880 

2 
8 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
— 

19 

1900 

2 
12 

1 
4 
2 
5 
3 
2 
2 

33 

1920 

4 
26 

2 
8 
6 

11 
8 
2 
1 

68 

1940 

4 
25 

4 
13 
9 

14 
10 
2 
2 

83 

1960 

2 
21 
4 

15 
5 
6 

11 
1 
1 

66 

1980 

1 
7 
1 

11 
— 
2 
3 
— 
1 

26 

1990 

1 
7 
— 
9 
— 
2 
3 
_ 
1 

23 

verschillende 
organisaties 

7 
43 

6 
22 
21 
20 
17 

5 
4 

145 

Voor toelichting zie bijlage 1. 
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Wat laat de tabel zien? Tot ca. 1900 groeide het aantal organisaties geleidelijk. 
De periode tussen 1900 en 1920 gaf een exceptionele groei te zien. Het niveau 
van 1920 bleef tot ca. 1960 in getalsmatige zin gehandhaafd met het jaar 1940 
als een absoluut hoogtepunt. Tussen 1960 en 1980 trad een snelle daling op. 

Er was geen sprake van een gelijkmatige verdeling van de organisaties over 
de sectoren. De sector charitas was tot 1960 veruit het omvangrijkst. Onderwijs 
was het grootst vanaf 1980. De sectoren onderwijs, jeugd, cultuur en sociale 
organisaties hadden vanaf 1900 tot 1960 een middelmatige omvang, de sectoren 
godsdienst, gezondheidszorg en politiek waren relatief klein. 

De religieuze affiniteitshypothese veronderstelt een rangordening van 
sectoren naar de oprichting van de eerste organisaties binnen die sectoren. Die 
volgorde was in Arnhem charitas, cultuur, onderwijs, jeugd, sociale organisaties, 
politiek en gezondheidszorg. Op het eerste gezicht lijkt hiermee die these in 
grote lijnen bevestigd te kunnen worden, althans voor de periode tot ongeveer 
1880. Toch zijn er problemen. In de eerste plaats blijken veel nieuwe organisa
ties een voortzetting te zijn van al lang bestaande, waardoor het beeld vertroe
beld wordt. In de tweede plaats zijn voor de periode tot 1900 nauwelijks 
functionele grenzen te trekken. Het door de Vincentiusvereniging in 1871 in het 
leven geroepen patronaat voor ambachtsleerlingen zou bijvoorbeeld evengoed 
tot de sector charitas als tot de sectoren onderwijs of jeugd gerekend kunnen 
worden. In de derde plaats blijkt dat in 1880 in principe het hele spectrum 
tussen kerk en politiek al aanwezig was. Voor de ontwikkelingen na 1880 is de 
kwestie van de levensbeschouwelijke affiniteit dus niet alleen moeilijk onder
zoekbaar, zij doet eigenlijk niet meer ter zake. We komen hierop later terug. 

Ook ten aanzien van een analyse van het patroon van organisatorische in
krimping na 1940 kunnen we met de affiniteitshypothese voorlopig niet uit de 
voeten. Op basis van tabel 17 mogen we slechts concluderen dat het katholieke 
onderwijs het best heeft stand gehouden, de sectoren politiek en jeugd in 1980 
en gezondheidszorg in 1990 geheel verdwenen zijn, en de overige sectoren sterk 
zijn uitgedund. 

Een classificatie naar functie 
De organisaties kunnen we rangschikken naar een drietal functies: instrumen
tele, sociale en communicatieve. Organisaties vervullen een aantal instrumentele 
functies in het kader van een rationele strategie. Ze worden als hulpmiddel 
ingezet om andere hulpmiddelen (leden, financiën, politieke steun) te verwer
ven. Organisaties zijn daarnaast ook doel op zichzelf wegens hun sociale func
ties. Ze zijn bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen, waarbinnen interactie tussen 
leiders en leden en tussen leden onderling kan plaatsvinden. Daarmee scheppen 
ze sociale netwerken, die in hoge mate bijdragen aan de continuïteit en duur
zaamheid van de beweging. Tenslotte de communicatieve functie van organisa
ties. Zij vervullen een centrale rol in de verspreiding van kennis, opvattingen, 
gevoelens en interpretaties die essentieel zijn voor het ontstaan en de ontwikke
ling van de beweging in het algemeen en voor de mobilisering, participatie en 
betrokkenheid van aanhangers en sympatisanten in het bijzonder. 
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Ten behoeve van een typologie van Arnhemse katholieke organisaties 
hebben we deze abstract-theoretische driedeling gecombineerd met gegevens 
over concrete doelstellingen. We realiseren ons daarbij dat elke typologie een 
statisch karakter draagt en daarom nauwelijks recht kan doen aan de verander
lijkheid van die functies en doelstellingen. De gegevens in tabel 18 hebben 
daarom enkel betrekking op de eerste levensjaren van elke organisatie. Aan de 
hand van deze tabel maken we een rondgang langs de vijf onderscheiden typen. 

Tabel 18. Een verdeling van het aantal per periode opgerichte organisaties naar 
functie. 

voor 1900 

1. Bevordering leefmilieu 24 
Intramurale instelling 5 

2. Mobilisering interne steun 6 
3. Belangenbehartiging 3 
4. Coördineren en controleren 1 
5. Standsorganisaties 1 

Totaal 40 

1901-1920 

31 
4 
4 
3 
4 
2 

48 

1921-1940 

24 
1 
1 
4 
5 
1 

36 

1941-1960 

15 
1 
1 
2 
7 
1 

27 

1961-1980 

2 
3 

5 

1981-

1 

1 

Toelichting: Sommige organisaties zijn dubbel geteld, omdat de diverse functies moeilijk te 
scheiden waren. In de periode tot 1900 gold dat voor 6 organisaties, in de jaren 1901-1920 voor 
4 en in 1921-1940 voor 1. 

Organisaties die een eigen katholiek leefmilieu bevorderen. Hiermee hebben we 
organisaties op het oog, waartoe mensen zich rechtstreeks kunnen wenden (als 
lid, leerling of klant) ten behoeve van vrijetijdsbesteding, educatie of dienstver
lening. Een bijzondere categorie vormen de intramurale instellingen ten 
behoeve van huisvesting en verzorging van zieken, wezen of bejaarden. Uit 
tabel 18 blijkt dat tot 1940 bijna driekwart van de nieuw opgerichte organisaties 
tot dit type behoorde, in de periode 1941-1960 ruim de helft. Ten aanzien van 
de intramurale instellingen markeert 1920 een belangrijke overgangsfase: na dit 
jaar kwamen er nauwelijks nieuwe instellingen bij. 

Organisaties die het mobiliseren van interne steun als hoofdfunctie hebben. 
Zij richten zich uitsluitend op het maken van propaganda, het verspreiden van 
informatie, het werven van leden en financiën, en het bekeren van mensen die 
niet het "goede" pad bewandelen. Ook hier geldt 1920 als overgangsjaar. 

Organisaties die zich bezighouden met externe belangenbehartiging. Deze 
instrumentele functie komt het sterkst naar voren in politieke partij, vakorga
nisaties en in bureaucratische organisaties. Onder deze laatste categorie 
verstaan we organisaties die instellingen als lid hebben, bijvoorbeeld een bond 
van schoolbesturen. In alle periodes komt dit type organisatie voor. Door het 
niet opnemen van de bij een standsorganisatie aangesloten vakbonden is het 
aandeel van dit type relatief klein.3 
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Organisaties met voornamelijk coördinerende en controlerende functies. Dit 
type organisatie is weliswaar verwant met het derde type, maar het gaat hier 
uitsluitend om zogenaamde koepelorganisaties. Deze worden meestal opgericht 
met het doel de organisatorische activiteiten binnen een bepaalde maatschap
pelijke sector op professionele wijze te coördineren, het toekomstige beleid uit 
te stippelen en de contacten met de externe omgeving te stroomlijnen. Het 
aandeel van dit vierde type nam vanaf 1920 gestaag toe, tussen 1941 en 1960 
zelfs meer dan 25%. 

Het vijfde type bestaat uit de zogenaamde standsorganisaties van arbeiders, 
middenstanders, boeren en hogere stand. Dit zijn organisaties die volgens de 
katholieke filosofie van maatschappelijke ordening een primaire betekenis heb
ben. In principe vervullen deze organisaties zowel instrumentele, sociale als 
communicatieve functies voor alle leden van één stand. De Nederlandse 
bisschoppen opteerden in 1916 voor deze standsordening. Met dit organisatori
sche model werd gepoogd de dualiteit van materiële en immateriële, sociaal-
religieuse belangen te overstijgen door de eerste soort ondergeschikt te maken 
aan de tweede. Dit betekende onder meer dat de vakorganisaties op het tweede 
plan kwamen. In 1960 namen de bisschoppen afstand van deze standsordening. 

Uit de classificaties naar sector en naar functies blijkt dat de Arnhemse katholie
ke organisaties veel maatschappelijke sectoren bestreken en daarbinnen uiteen
lopende functies vervulden. Verschillen per sector en per periode waren duide
lijk aanwezig. We maken er in de hoofdstukken 8-12 uitgebreid kermis mee. 

2. ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

Volgens het al eerder besproken Weber-Michels model maken organisaties en 
sociale bewegingen een autonome ontwikkeling door, die met de trefwoorden 
deradicalisering (of aanpassing), doelverlegging en oligarchisering kan worden 
samengevat. Deradicalisering houdt in dat doelstellingen worden aangepast aan 
de omgeving en daarmee hun eventueel extreem karakter verliezen. Doelverleg
ging blijkt uit het feit dat het voortbestaan van een gezonde organisatie de hoog
ste prioriteit krijgt: organisaties worden doel in plaats van middel. Oligarchisering 
tenslotte wijst op een onvermijdelijke concentratie van beslissingsmacht op het 
hoogste, centrale niveau. Voor het onderzoek naar de toepasbaarheid van dit 
model zijn begrippen als schaalvergroting, bureaucratisering en professionalise
ring van groot belang. Met de hypotheses van proliferatie en uniformiteit sluiten 
we hierop aan, en gaan we op zoek naar een aantal trends en breukpunten in 
het ontwikkelingspatroon van de gezamenlijke katholieke organisaties te Arnhem. 

De proliferatiehypothese is ontleend aan het zelfversterkend, autonoom karakter 
van organisatorische ontwikkelingen en heeft betrekking op het tempo van 
organisatorische groei en inkrimping. In haar algemene versie luidt deze 
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hypothese als volgt: wanneer er in een plaats eenmaal één orgamsatie is 
opgericht of opgeheven, dan volgt er daarna een versnelde uitbreiding c.q. 
afbrokkeling. De gegevens in tabel 17 vormen in grote lijnen een bevestiging 
van deze these. We zagen immers een snelle uitbreiding tussen 1900 en 1920 en 
een relatief sterke inkrimping tussen 1960 en 1980. De tabellen 19 en 20 geven 
een verfijnder inzicht in de organisatorische proliferatie van de katholieke 
beweging te Arnhem. In tabel 19 wordt een onderscheid gemaakt in de aard 
van de oprichting van organisaties per periode. Sommige organisaties zijn echt 
nieuw te noemen, andere zijn slechts een voortzetting van al langer bestaande 
organisaties. Een oude organisatie kan zich hebben opgeplitst in verscheidene 
nieuwe of zich in een nieuw jasje hebben gestoken, er kan ook sprake zijn van 
afsplitsingen of samenvoegingen. 

Tabel 19. De orgamsatie verdeeld naar aard van oprichting in percentages per 
periode. 

voor 1900 

Voortzetting van oude orga
nisatie of samenvoeging 3 
Nieuwe organisaties 97 

Totaal (100%) 34 

1901-1920 

5 
95 

44 

1921-1940 

29 
71 

35 

1941-1960 

37 
63 

27 

1961-1980 

80 
20 

5 

1981 -

100 

1 

Het blijkt dat er na 1920 van organisatorische vernieuwing steeds minder sprake 
was. De gegevens over opheffing in tabel 20 versterken dit beeld. 

Tabel 20. De organisatie verdeeld naar aard van opheffing in percentages per 
periode." 

voor 1900 1901-1920 1921-1940 1941-1960 1961-1980 1981-

Opheffing zonder meer — 57 46 74 24 33 
Fusie met niet-kath. — — — 4 64 33 
organisatie 
Voortzetting als kath. 100 43 54 22 11 33 
organisatie 

Totaal opgeheven org. 1 7 35 27 45 3 
(Ν = 100%) 

In de jaren 1921-1940 verdwenen er in totaal 35 organisaties. Hiervan kwam iets 
meer dan de helft in een andere, nieuwe 'katholieke' gedaante terug. Dit 
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gebeurde na 1940 minder. Opvallend is dat opheffingen als gevolg van fusies 
pas na 1960 voorkwamen en wel in meer dan de helft van het totale aantal 
opheffingen. Vóór 1960 was het samengaan met niet-katholieke organisaties 
blijkbaar nog geen reëele optie. 

Een deel van de verklaring voor dit patroon van oprichting en opheffing 
dient te worden gezocht in de allengs sterker wordende tendens tot schaalver
groting en uniformering binnen de katholieke beweging te Nederland. Veel 
Arnhemse organisaties werden geleidelijk opgenomen in grotere diocesane en 
landelijke verbanden. Dit impliceerde onder meer dat besluiten tot oprichting, 
opheffing of structuurvernieuwing in de top van de organisatie werden geno
men. Dit brengt ons bij de uniformiteitshypothese. 

De hypothese van uniformiteit veronderstelt dat processen van schaalvergroting, 
centralisatie en bureaucratisering de plaatselijke autonomie van lokale organisa
ties hebben gereduceerd en daarmee tevens de lokale verscheidenheid binnen 
de katholieke beweging tot een minimum hebben teruggebracht. Die autonomie 
en verscheidenheid zou in de begin- en eindfase van de beweging wel aanwezig 
zijn. Dit kwam niet alleen tot uitdrukking in bijzondere oprichtings- en ophef-
fingsdata, doelstellingen en structuren van organisaties, maar evengoed in de 
wijze waarop de organisaties werden bestuurd, bestuurders gerecruteerd, en 
steun (leden en financiën) werd verworven. We veronderstellen hierbij dat de 
bevoegde diocesane en nationale instanties binnen de Nederlandse katholieke 
beweging er op uit waren de stabiliteit en effectiviteit van de beweging en van 
afzonderlijke orgamsaties te verhogen, factievorming te voorkomen, en de 
uniformiteit te vergroten. Zij trachtten aldus een tegenwicht te bieden tegen 
zowel ideologische als organisatorische heterogeniteit binnen de beweging 
alsmede tegen lokaal particularisme. 

Deze problematiek spitsen we in dit hoofdstuk toe op de volgende vraag. 
Was er sprake van een zuiver lokaal initiatief van oprichting, of was er al een 
nationale of diocesane federatie aanwezig die een rol speelde bij die oprichting 
of waarbij een nieuwe Arnhemse organisatie zich onmiddellijk aansloot? 

Tabel 21. De autonomie van de organisaties op basis van het initiatief tot 
oprichting per periode. 

Lokaal initiatief 
Geen lokaal initiatief 

Totaal (100%) 

voor 1900 

76 
24 

34 

1901-1920 

52 
48 

44 

1921-1940 

43 
57 

35 

1941-1960 

19 
81 

27 

1961-1980 

20 
80 

5 

1981-

100 

1 

De betekenis van aartsdiocesane of landelijke organisaties nam vanaf ca. 1890 
tot 1960 voortdurend toe. Dit ging ten koste van de lokale verscheidenheid en 
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autonomie. Arnhemse katholieke organisaties werden vóór 1890 bijna uitsluitend 
op basis van een lokaal initiatief opgericht. In sommige gevallen was er zelfs 
sprake van een primeur (bijvoorbeeld de R.K. Tirmnerliedenvereeniging Si. 
Joseph in 1872) of van een bijzondere doelstelling (de Sociëteit van Sint Jan in 
1853), in andere gevallen had men eerst in andere plaatsen geïnformeerd (R.K. 
Begrafenisvereniging in Eist en Nijmegen, het Vincentiuspatronaat te Hoorn). 
In de jaren negentig begonnen aartsdiocesane organisaties en autoriteiten zich 
uitdrukkelijk te bemoeien met de vormgeving en inrichting van Arnhemse 
organisaties. Ondanks de sterk groeiende bemoeienis van buitenaf werden er tot 
1920 voortdurend organisaties opgericht waarmee Arnhem haantje de voorste 
was of anderszins een bijzondere positie innam binnen het aartsbisdom. 

Van 1920 tot 1960 weken organisatorische ontwikkelingen binnen de katho
lieke beweging te Arnhem in hoofdlijnen niet of nauwelijks af van die in andere 
plaatsen. Impulsen tot nieuwe organisaties kwamen hoofdzakelijk van bovenaf. 
Bovendien werd de structuur en doelstelling van de al schaarser wordende 
nieuwe Arnhemse organisaties meestal ontleend aan een centraal ontworpen en 
een door bevoegde instanties goedgekeurd prototype. Dit impliceerde ook dat 
ze van meet af aan waren aangesloten bij grotere verbanden, hetzij als onder
deel van federaties, hetzij als afdeling van organisaties. 

Uit een vergelijking van twee momentopnames van respectievelijk 1960 en 
1980 blijkt dat de lokaal-autonome organisaties minder kwetsbaar waren voor 
de golf van opheffingen en fusies dan de plaatselijke afdelingen van grotere 
verbanden. In 1960 behoorde 41% van de in totaal 66 organisaties tot de eerste 
categorie, in 1980 76% van de 26.s 

3. SECTOREN NADER ONDERZOCHT: AANDACHTSPUNTEN 

Als leidraad voor het sectorsgewijze onderzoek hebben we een viertal aan
dachtspunten geformuleerd. 
Uniformiteit. Binnen elke sector gaan we op zoek naar organisaties en ontwikke
lingen waarmee Arnhem zich op landelijk of aartsdiocesaan niveau heeft onder
scheiden. In het verlengde hiervan geven we een analyse van eventuele integratie
conflicten. Deze ontstonden als gevolg van de druk die vanuit diocesane en na
tionale echelons op Arnhemse organisaties werd uitgeoefend om doelstellingen, 
structuren en werkwijzen aan te passen. Het spanningsveld tussen lokaal particu
larisme en diocesaan of nationaal centralisme wordt aldus in beeld gebracht. 
Proliferatie. Ter verklaring van organisatorische expansie en proliferatie gaan we 
de betekenis na van een aantal factoren zoals bisschoppelijke richtlijnen, 
organisatorische ontwikkelingen op diocesaan of nationaal niveau, wetgeving en 
subsidiebeleid van de overheden. 
Omvang en bereik. De resultaten van mobiliseren en organiseren worden 
vastgesteld door het feitelijke aantal leden, deelnemers, kiezers of klanten te 
relateren aan het potentiële aantal. 
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Financiën. Organisaties kosten veel geld. Voor elke sector wordt onderzocht hoe 
de financiële basis zich ontwikkeld heeft. Uiteraard gaat het hierbij slechts om 
een reconstructie in hoofdlijnen. Op basis van de volgende drie vragen worden 
belangrijke breukvlakken opgespoord. Hoe ontwikkelde zich de verhouding 
tussen de middelen die door de katholieken zelf bijeengebracht werden en die 
welke de overheden verschaften in de vorm van subsidies? Was een kleine 
groep weigestelden verantwoordelijk voor de in eigen kring bijeengebrachte 
gelden, of zorgde de katholieke massa voor een financieel fundament door 
middel van contributies, bijdragen aan collectes of anderszins? Was er binnen 
de katholieke beweging sprake van een systeem van 'organisaties helpen 
organisaties'? 

Met behulp van deze vier aandachtspunten worden tenslotte enkele werkhy
potheses geformuleerd over de wisselende aard en richting van mobilisatie
campagnes, zowel betreffende het werven van leden als het vergaren van 
materiële steun. De keuze van de aandachtspunten heeft als implicatie dat er 
verhoudingsgewijs veel aandacht is voor de 'couleur locale' van de Arnhemse 
katholieke beweging. Veel organisaties en organisatorische perikelen blijven 
daarom onderbelicht. 

De opzet van de volgende 5 hoofdstukken is als volgt. De verwantschap 
tussen de sectoren charitas en gezondheidszorg is dermate groot dat ze beide in 
hoofdstuk 8 aan de orde gesteld worden. In hoofdstuk 9 volgt onderwijs, daarna 
komen cultuur, jeugd en sociale organisaties aan de beurt. Voor de indeling van 
hoofdstukken 8-11 nemen we een periodisering als uitgangspunt met als 
breukvlakken de periode 1890-1900, de jaren rond 1920 en het tijdvak 1950-
1960. Hoofdstuk 12 over de sociale sector is anders opgezet. Het accent ligt hier 
op een verkenning van de betekenis en reikwijdte van standsordening en 
politieke eenheid als organisatorisch beginselen. Hoofdstuk 13 geeft een 
synthese van bevindingen met betrekking tot alle sectoren. 
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8. Charitas en gezondheidszorg 

De ontwikkeling die de charitas in Nederland vanaf het midden van de negen
tiende eeuw heeft doorgemaakt wordt wel voorgesteld als een weg van "verzor-
ging-als-gunst" naar "verzorging-als-recht".1 Die ontwikkeling van gunst naar 
recht kent vele aspecten: juridische (van de Armenwet van 1854 tot de Alge
mene Bijstandswet van 1965), personele (van moralistisch en paternalistisch 
ingestelde vrijwilligers naar professioneel opgeleide, betaalde krachten), organi
satorische (van religieuze liefdadigheid en particulier initiatief naar sociale 
zekerheid en overheidszorg) en tenslotte financiële (van particuliere giften naar 
overheidssubsidies). Vanuit deze optiek worden in dit hoofdstuk enkele aspec
ten van de ontwikkeling van de katholieke "verzorging" te Arnhem onder de 
loep genomen.2 

De eerste paragraaf bevat een verkenning van de betekenis van de Armen
wet van 1854 voor de katholieke armenzorg in Arnhem. Meer dan een eeuw lang 
bleef het in die wet van 1854 vastgelegde subsidiariteitsbeginsel officieel van 
kracht. De openbare armenzorg mocht alleen bij volstrekte onvermijdelijkheid 
onderstand verlenen.3 Met de Algemene Bijstandswet van 1965 werd dit beginsel 
verlaten, althans wat de materiële verzorging betreft.4 In de tussenliggende perio
de ontstond er evenwel een gedifferentieerd werkveld van materiële en immate-
тіёіе voorzieningen. De materiële verzorging kwam gaandeweg in handen van de 
overheid, terwijl het werkterrein van het particulier, kerkelijk en neutraal initia
tiefgeleidelijk verschoof naar de immateriële verzorging. Tegen deze achtergrond 
wordt in paragrafen 2, 3 en 4 de afkalving van de materiële verzorging alsmede 
de opkomst en ontwikkeling van de immateriële verzorging in katholiek Arnhem 
aan de orde gesteld. Paragraaf 2 belicht de periode 1850-1920, paragraaf 3 de 
jaren 1920-1960, en paragraaf 4 behandelt tenslotte de recente periode. 

1. DE ARMENWET VAN 1854 EN DE ARNHEMSE KATHOLIEKEN 

In 1833 besloot het gemeentebestuur te Arnhem een Algemeen Armbestuur in 
te richten als een orgaan van samenwerking tussen een tiental instellingen en 
diaconiën, waar onder de R.K. Diaconie.5 Dit Algemeen Armbestuur had als 
taak de door de gemeente en diverse gasthuizen verstrekte subsidies te verdelen 
onder de aangesloten instellingea6 Voor de R.K. Diaconie was deze regeling 
van levensbelang. Zij had het recht in principe alle daarvoor in aanmerking 
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komende katholieken te bedelen, en kon elk jaar op een forse financiële 
bijdrage van het Algemeen Armbestuur rekenen. Deze bijdrage bedroeg tot 
1854 jaarlijks ongeveer 60% van alle inkomsten.7 

Het was dan ook geen wonder dat de Armenwet van 1854 door de R.K. 
Diaconie met gemengde gevoelens werd ontvangen. Ze was enerzijds verheugd 
over het feit dat de wet de eerste verantwoordelijkheid voor de verzorging van 
de armen toewees aan particuliere en kerkelijke instellingen en daarmee de 
overheid tot terughoudendheid dwong. De R.K. Diaconie kon zodoende zelf
standiger worden, terwijl het Algemeen Armbestuur, in de nieuwe gedaante van 
Burgerlijk Armbestuur, aan zeggenschap ging verliezen. Anderzijds waren de 
bestuurders van de R.K. Diaconie bevreesd voor veranderingen in financieel 
opzicht. Die vrees werd in januari 1855 nog aangewakkerd door de uitvaardi
ging van het Algemeen Reglement voor de Parochiale Armbesturen door aarts
bisschop Zwijsen. Dit reglement onttrok katholieke armbesturen aan de invloed 
van de burgerlijke overheid en stelde hen onder kerkelijk gezag en toezicht. De 
R.K. Diaconie werd herdoopt tot Parochieel Armbestuur Arnhem. Pastoor
deken Brouwer ontpopte zich in zijn nieuwe functie als bisschoppelijk commis
saris van het R.K. Armbestuur als een goed strateeg: hij loodste het R.K. 
Armbestuur en het R.K. Besteedelingenhuis door deze woelige periode van 
nieuwe wettelijke en kerkelijke voorschriften. 

De Armenwet moest op 1 september 1854 in werking treden. In Arnhem 
gebeurde dit pas in maart 1857.8 In een raadsdebat in december 1854 bracht 
burgemeester J. van Pallandt naar voren dat de diaconieën de door de wet 
verzekerde zelfstandigheid meteen hadden aangegrepen om zich "aan bemoeie
nissen van de Algemene Armenraad" te onttrekken, zich in eigen kring op te 
sluiten, en om "dadelijk tussen diacomebestuur en burgerlijk bestuur een 
scherpe grens" te trekken.9 Maar die zelfstandigheid betekende volgens de 
burgemeester ook dat men niet om subsidie moest vragen, zolang men zelf nog 
over middelen beschikte of — doelend op de katholieken — zolang een "bevol
king van 10.000 zielen slechts bij collectes een 1200 guldens zou kunnen 
bijeenzamelen". Van Pallandt stelde daarom voor op de begroting van 1855 
geen subsidie voor het Algemeen Armbestuur op te nemen. Aanvragen van de 
diaconieën werden aangehouden.10 

Dit besluit bracht Brouwer ertoe de aartsbisschop te verzoeken een extra 
bepaling op te nemen in het reglement van het R.K. Armbestuur te Arnhem, 
waardoor de traditionele band met het Algemeen Armbestuur kon blijven be
staan. De aartsbisschop zou moeten toestaan dat een door het Algemeen Armbe
stuur betaalde boekhouder zijn controlerende taak kon blijven vervullen.11 

Zonder deze aanpassing zag Brouwer het somber in: "Mögt onverhoopt die band 
hier gebroken worden Monseigneur, dan zijn bij de pogingen tot proselieten-
makerij, de gevolgen voor mijne doodarme gemeente onafzienbaar, en dit is het, 
wat mij kwelt, en het U zo lastig maakt".12 De aartsbisschop stemde toe. 

Deze houding van de katholieken droeg er mede toe bij dat met de in 
maart 1857 in de gemeenteraad overeengekomen nieuwe financiële regeling met 
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betrekking tot de armenzorg nagenoeg alles bij het oude kon blijven. Bepaald 
werd dat de in 1855 verzelfstandigde stichting de Drie Gasthuizen via het 
gemeentebestuur een jaarlijkse bijdrage ging verstrekken aan het R.K. Arm
bestuur en aan andere diaconieën. Als tegenprestatie kreeg het R.K. Armbe
stuur de plicht alle arme katholieke ingezetenen van Arnhem te bedelen, bij die 
bedeling het door de gemeenteraad vastgestelde maximum in acht te nemen, en 
tenslotte jaarlijks rekening en verantwoording ter goedkeuring voor te leggen 
aan het Burgerlijk Armbestuur.13 Hiermee was de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het R.K. Armbestuur veilig gesteld. Alle katholieke armen 
waren op hun beurt verplicht zich bij het R.K. Armbestuur of bij de Vincentius-
vereniging aan te melden. Deze twee katholieke instellingen waren inmiddels 
een taakverdeling overeengekomen. Het R.K. Armbestuur zou de "huiszitten-
de" armen voor zijn rekening nemen, de Vincentiusvereniging, opgericht in 
1848, richtte zich vooral op de "schamele", onkerkse armen. 

De Armenwet van 1854 en het bisschoppelijke reglement van 1855 hadden 
ook consequenties voor het R.K. Besteedelingenhuis (1837) en het R.K. 
Weduwenhuis. Ten aanzien van de aanpassing van de statuten van het R.K. 
Besteedelingenhuis bleek Brouwer echter een minder coöperatieve houding aan 
te nemen jegens de burgerlijke overheid. Over de interne organisatie van dit 
huis wilde hij het liefst zo weinig mogelijk kwijt aan het stadsbestuur.14 Hij 
verdedigde dit bij de aartsbisschop door erop te wijzen dat hij voorzichtig moest 
omgaan met de regenten van deze instelling: hel betrof hier immers een 
bedelgesticht.15 Teveel openheid van zaken zou de regenten afschrikken. Het 
R.K. Weduwenhuis was rond 1750 gesticht met als doel een vrije huisvesting 
van 4 katholieke weduwen. Het bestuur lag echter in handen van niet-katholie-
ken. Daarom verzocht Brouwer het gemeentebestuur in 1855 het beheer van dit 
huis aan katholieken af te staan. Dit lukte niet. Het gemeentebestuur kwam met 
een compromis.16 Het R.K. Weduwenhuis hield op te bestaan als een gemeen
telijke instelling van weldadigheid en het bestuur werd toevertrouwd aan drie 
door de gemeenteraad te benoemen katholieken. 

In 1857 was de autonomie var de katholieke armenzorg gegarandeerd en 
waren belangrijke financiële middelen voor het R.K. Armbestuur veilig gesteld. 
Scherpe conflicten tussen katholieken en het stadsbestuur had de wet van 1854 
niet veroorzaakt, evenmin als het bisschoppelijk reglement tot twisten in katho
lieke kring leidde, zoals in sommige andere steden wel het geval was.17 De in 
1857 overeengekomen financiële regeling bleef tot 1890 ongeschonden in tact. 
In dat jaar werd er gekort op de bijdrage van de Drie Gasthuizen aan het R.K. 
Armbestuur. Tot 1950 mocht het evenwel op een bijdrage blijven rekenen.18 

2. KATHOLIEKE ARMENZORG TOT 1920 

Welke specifieke taken moest het R.K. Armbestuur te Arnhem — al dan niet 
doelbewust — gaandeweg aan andere plaatselijke katholieke organisaties overla-
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ten9 Deze vraag naar de institutionele differentiatie van de katholieke chantas 
te Arnhem stellen we eerst aan de orde. Vervolgens onderzoeken we in hoever
re en wanneer de materiele verzorging van katholieken verschoof naar met-
katholieke instanties? Daarbij gaan we na wie wel en wie met voor een katho
lieke bedeling in aanmerking kwam 

Organisaties 
Tot ca 1900 was het oprichten en het besturen van organisaties in de sectoren 
chantas en gezondheidszorg hoofdzakelijk een lokale aangelegenheid. (Zie 
bijlage 1) Na 1900 kwam daar langzamerhand verandering in Drie categorieën 
worden onderscheiden om deze verschuiving, die zich na 1920 doorzette, in 
kaart te brengen. De eerste categorie bestaat uit organisaties die steunen op het 
werk van vrijwilligers en die materiele bedeling als belangrijke functie hebben: 
het R.K Armbestuur, de Vincentiusveremgmg en Elisabethveremging Naast de 
zorg voor de "afgedwaalde arme katholieken" was zelfheiliging van de manne
lijke armbezoekers — de Vincentianen — het voornaamste doel van de Vincenti
usveremgmg Zij stond aan de wieg van vele "liefdewerken" van bibliotheek, 
school, kledingmagazijn, toneelvereniging tot jeugdwerk, kinderbescherming en 
reclassering19 Het werk van de Elisabethveremging lag in dezelfde lijn als dat 
van de Vincentiusveremgmg Pastoor-deken J Dobbelmann nam in 1891 het 
initiatief tot oprichting van deze deftige damesveremging, die in enkele plaatsen 
in Nederland al werkzaam was. Doelstelling was arme zieken en kraamvrouwen 
te bezoeken en te ondersteunen, "vooral met het oog op de godsdienstige en 
zedelijk verbetenng der door haar bezochte gezinnen".20 

De tweede categorie bestaat uit de zogenaamde intramurale instellingen. We 
maakten al kennis met het R K. Weduwenhuis en het Cathohek Besteedehngen-
huis, dat in 1863 werd voortgezet onder de naam Insula Dei, R.K. Besteedelm-
genhuis voor Weezen en Oude Lieden21 Het volgende overzicht geeft infor
matie over andere katholieke tehuizen 

Walburgishofìe (1870-1940) gesticht door schoenmaker H Mulder en zijn echtgenote S Mulder-
Schlosser en bedoeld voor de huisvesting en verzorging van 12 bejaarde kathoheke dienstboden 
In 1945 opgenomen m de nieuwe Kohlmannstichting 
Elisabeth Gasthuis (1878-1985) een door pastoor Van Basten Batenburg gesticht algemeen 
ziekenhuis In 1986 fuseerde het EG met hel Gemeenteziekenhuis tot de Malberg In 1988 sloot 
het Hervormd Diaconessenhuis zich hierbij aan en werd het ziekenhuis Rijnstate geslicht 
St Antomushuis (1911 1960) bedoeld voor de huisvesting van "oude gehuwde heden van de 
parochie van St Jan, die een braaf verleden hebben, geen kinderen te hunne laste hebben (tenzij 
een gebrekkige) of ook wel ongehuwde oude heden, naar keuze van bestuur en regenten" 
Kerkmeester В Schrader en zijn vrouw A Schrader-Grundemann stelden hiervoor een som geld 
en een huis (villa Ehse) beschikbaar ^ 
St Annastichting (1912), een tehuis voor oude echtparen uit de Martmusparodue Pastoor Nagels 
schonk het startkapitaal Volgens zijn opvolger gebruikte hij "een aanzienlijk gedeelte van zijn 
ouderlijk erfdeel" om aan Arnhem te schenken "een doorgangshuis" en aan de Martmusparochie 
woningen voor ouden van dagen en een complex huizen aan de Parkstraat, dit laatste met de be
doeling "een goedkoop pension voor oudere gehuwde heden uit de burgerklasse te stichten" 
R K. Doorgangshuis (1912-1925) Mede door bovenbedoelde schenking van pastoor Nagels en met 
een door de Vincentiusvereniging en het R K. Armbestuur gegarandeerde jaarlijkse gift van m 
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totaal ƒ600,- kwam deze instelling tot stand met als doel "liefdadige verenigingen in staat te 
stellen aan personen van eiken godsdienst, leeftijd of geslacht, wier lot zij zich willen aantrekken, 
een tijdelijk onderdak te bezorgen". Het werk werd bekostigd uit de gelden, die voor de 
verpleging van passanten door particuliere verenigingen bijeengebracht werden. Een aantal dames 
hadden de verantwoordelijkheid over de exploitatie. In 1925 werd dit huis herdoopt in Imelda-
tehuis en alleen bestemd voor kinderen. 
Mariastichting (1919-1954). Dit was een door pastoor Bos opgericht pension voor welgestelde 
ouden van dagen. De revenuen waren bestemd voor de wijkverpleging en voor het kleuter
onderwijs. In 1954 besloot het bestuur het pension op te doeken en het gebouw te verkopen aan 
de gemeente. De liquidatie van de stichting liet op zich wachten tot 1970.27 

De derde categorie bestaat uit organisaties die hoofdzakelijk immateriële 
dienstverlening op het oog hadden ten behoeve van mensen met bijzondere 
noden. Het begon met de drankbestrijding via het Kruisverbond (1896), de 
Mariavereniging (1898) en een R.K. Consultatiebureau voor Drankzuchtigen 
(1911).28 Arnhem was na Breda de tweede stad in Nederland met een derge
lijke katholieke instelling voor "redding van drankzuchtigen".29 Vervolgens 
kwam er in 1905 een Arnhemse afdeling tot stand van de R.K. Aartsdiocesane 
Vereniging ter Bescherming van Meisjes.30 In datzelfde jaar begon de Vincen-
tiusvereniging met een organisatie voor kinderbescherming. Een nieuwe wet 
bood hiertoe voldoende financiële garanties.31 Dat gold in 1915 eveneens voor 
de reclassering.32 Rest nog te noemen de R.K. Wijkverpleging (1907)33, het 
R.K. Huisvestingscomité (1914) dat zich in eerste instantie bezighield met de 
opvang van Belgische vluchtelingen, en tenslotte de door de Arnhemse R.K. 
Vrouwenbond in 1916 opgerichte R.K. Vereniging tot Hulp in de Huishouding. 
Door aansluiting bij die vereniging verzekerden vrouwen zich bij ziekte van een 
hulp in de huishouding. "Het is merkwaardig te zien hoe een afgetobde moeder 
bijkomt als eene vrouw voor haar komt wasschen en meerdere zware huiselijke 
bezigheden van haar overneemt", schreef secretaresse H. Schaepman in een 
verzoek om bisschoppelijke goedkeuring.34 

Selectieve bedeling 
Sinds 1890 vroegen de Arnhemse katholieke instellingen zich in toenemende 
mate af wie er wel en wie er niet voor bedeling in aanmerking kon komen.35 

Uit de ons beschikbare bronnen kan het antwoord op deze vraag slechts bij 
stukjes en beetjes worden gereconstrueerd. De meest concrete maatregel met 
betrekking tot het afschuiven van katholieke armen door het R.K. Armbestuur 
werd in 1900 door de gemeenteraad toegestaan. Katholieken die nog geen twee 
jaar in Arnhem woonachtig waren, mocht het R.K. Armbestuur voortaan 
doorsturen naar het Burgerlijk Armbestuur.36 Dat gold al veel langer voor de 
armen die hun kerkelijke plichten verzaakten. Het R.K. Armbestuur trachtte 
overigens tot na de eeuwwisseling wel een redelijke bedeling te verstrekken 
zodat de bedeelden geen prikkel zouden hebben hun "plicht te verloochenen", 
ten einde naar het Burgerlijk Armbestuur te worden verwezen, om "aldaar een 
veel hoogere bedeeling te genieten".37 Daarvóór bestond er al een minder 
officiële praktijk van selectie en afschuiving. 
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Bestuur van Insula Dei in 1920. Van I. naarr.: J.G. Verhoeven, G.A. Grundemann, 
S.T.J. Roes, rector J. Hooglugt, pastoor Bos, deken Schoemaker, pastoor Glaude-
mans, pastoor Nieuwenhuis, pastoor Van Berkel, A.T. Donders, E. Terwindt. 
(Overgenomen uit: Hooyman, 100 jaar Insula Dei) 

Bestuur van Insula Dei in 1938. Van l naar г.: Α. Stokvis, pastoor Mocking, S. T.J. 
Roes, deken Stockmann, pastoor Ellenbroek pastoor Voskuilen, rector A. Hoegen, 
ΟΛ. Gründemann, ЕЛ. Donders, В. Pollmann. (Overgenomen uit: Hooyman, 100 
jaar Insula Dei) 



In de staatsenquête van 1892 heten pastoor J te Braake en winkelier Th 
Thelen, respectievelijk voorzitter en penningmeester van het R К Armbestuur, 
weten dat ongeveer 300 gezinnen in de winter van dat jaar geldelijke ondersteu
ning ontvingen x Het ging hierbij meestal om mensen die hun vak niet ver
stonden, "eigenlijke ambachtslieden" kwamen onder de bedeelden nauwelijks 
voor3 9 Of alle katholieken in principe in aanmerking kwamen voor bedeling, 
wordt uit de antwoorden van Te Braake en Thelen met duidelijk, wél dat lieden 
die het geld met goed besteedden, van de lijst werden geschrapt en naar het 
Burgerlijk Armbestuur werden verwezen 

Inmiddels was er een praktijk gegroeid van dubbele bedeling Zo konden 
katholieke armen vanaf 1892 ook terecht bij de Vereniging Armenzorg Deze 
vereniging, opgericht als voortzetting van een uit 1884 daterend Bureau van 
Informatie naar Behoeftigen, was bedoeld als een of&ciele poging tot samen
werking van kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid w Diverse 
katholieke instellingen verleenden hieraan hun medewerking, en verklaarden 
zich bereid gegevens te verstrekken over behoeftigen en bedeling, in ruil voor 
het recht zelf informatie aan te vragen Een groeiend aantal katholieken vond 
de weg naar deze particuliere orgamsatie In het seizoen 1900/1901 bijvoor
beeld, ondersteunde Armenzorg 114 katholieken, overwegend gezinshoofden en 
enkele "eenlopende personen" Tien jaar later bedroeg dit aantal 163 katholie
ken, in 1919/1920 bijna 250 Van een vijandige houding tussen het R К 
Armbestuur en de Vereniging Armenzorg was geen sprake Er zaten notabele 
katholieken in het bestuur van Armenzorg, en veel katholieken droegen een 
financieel steentje bij aan deze levensbeschouwelijk neutrale organisatie Het 
huisbezoek namens Armenzorg aan katholieke gezinnen werd in 1915 zelfs 
verzorgd door de armmeesters van het R К Armbestuur 

Het systeem van dubbele bedeling groeide in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw uit tot beleid van zowel de kerkelijke als de openbare armen
zorg het R К Armbestuur verwees de meest schrijnende en permanente 
gevallen van armoede naar het Burgerlijk Armbestuur en deed zelf slechts een 
aanvullende uitkering Dat blijkt uit de volgende gegevens In 1920 meldde er 
zich 624 personen bij het R К Armbestuur Gemiddeld kregen zij in dat jaar 
ƒ25,- bedeeld. Dit was een kwart van het bedrag dat de 183 katholieken 
ontvingen, die ook door het Burgerlijk Armbestuur werden geholpen In 1930 
was de situatie met anders. Van de 1615 hoofden van gezinnen, alleenwonenden 
of ímdere personen die van het Burgerlijk Armbestuur onderstand in geld of 
natura ontvingen, was ongeveer de helft katholiek Bij het RK. Armbestuur 
meldden zich meer dan 1100 katholieken. Ongeveer 220 katholieken werden 
door beide instellingen geholpen Van het Burgerlijk Armbestuur ontvingen zij 
gemiddeld meer dan zes maal het bedrag dat het R К Armbestuur uitkeer
de 4 1 

Van 1890 tot 1920 vond er een proces van selectie en afschuiving plaats 
Het R K. Armbestuur wees m 1920 aanvragen af van mensen die voldoende 
inkomen hadden, nog geen twee jaar m Arnhem woonden, met kerkelijk waren, 
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lid waren van neutrale organisaties of door eigen schuld zonder werk zaten. 
Door de dubbele bedeling kon met relatief beperkte middelen een maximum 
aantal bedeelden bereikt worden. 

Disciplinering 
Materiële ondersteuning in combinatie met zedelijk-godsdienstige verheffing en 
binding aan de eigen groep, dat was de doelstelling van de katholieke charitas. 
De Vincentiusvereniging had vanaf haar ontstaan in 1848 die gecombineerde 
taak al hoog in haar vaandel staan. In het laatste decennium van de vorige 
eeuw traden nieuwe organisaties als de Elisabethvereniging en de drankbestrij
ding in haar voetspoor. Het R.K. Armbestuur bleef niet achter en ging eveneens 
op zoek naar methoden om meer greep te krijgen op de bedeelden en daarmee 
ook op de besteding van haar uitkeringen. 

Notaris H.W. Terwindt nam in 1896 het initiatief om de uitvoering van de 
katholieke armenzorg in te richten naar het elders reeds beproefde zogenaamde 
Elberfelder stelsel.'12 Om meer controle op de bedeelden uit te oefenen, waren 
er volgens Terwindt naast armmeesters ook armbezoekers nodig die de bedeel
den minstens eenmaal per maand gingen bezoeken. Speciaal voor dit doel werd 
de vereniging Charitas opgericht als onderdeel van het R.K. Armbestuur. 
Charitas had als doel "de armen in overleg met het armbestuur finantieel te 
steunen maar ook de gezinnen te wijzen op de zedelijke en godsdienstige 
plichten van hun en hunner kinderen en te zorgen dat deze laatste naar katho
lieke scholen gezonden worden".''3 Deze doelstelling was conform de aanbeve
ling die aartsbisschop Van de Wetering een jaar later liet uitgaan naar alle 
katholieke armbesturen.44Over het resultaat van het eerste verslagjaar was 
Charitas tevreden. Het aantal bedeelden was met ongeveer 50 teruggebracht en 
van de overige 310 bedeelden had men de huiselijke situatie beter leren 
kennen, en, eventueel na overleg met de parochiële geestelijkheid, de bedeling 
kunnen aanpassen en uniformeren. De controle had geleid tot een flinke 
bezuiniging in de uitgaven van het R.K. Armbestuur.45 

In deze vorm leidde Charitas echter geen lang leven. In 1902 werd de naam 
veranderd in Vereeniging Charitas voor Werkverschaffing. Doel was de bedeel
den "aan te zetten om door eigen krachten zoveel mogelijk in hun onderhoud 
te voorzien en daardoor zelfwaarde op te wekken".46 Charitas trad op als 
intermediair tussen werkwillige bedeelden en werkgevers. Ook in deze nieuw 
vorm was Charitas geen lang leven beschoren. Wel of geen Charitas als aparte 
organisatie, het R.K. Armbestuur bleef doorgaan met controle en selectie, 
vooral in tijden van financiële nood. Met name in zo'n tijd viel te beluisteren 
dat "het geestelijk opbeuren der gezinnen" meer waarde had voor het armbe
stuur dan de geldelijke ondersteuning. Dit laatste was slechts het middel om 
met de gezinnen in contact te komen.'17 

Voor wat omvang, systematiek en verscheidenheid betreft spande de 
disciplineringsarbeid van de Vincentiusvereniging de kroon. Het R.K. Arm
bestuur bleef hier ver bij achter. Tabel 22 geeft cijfers over enkele activiteiten 

139 



van de Vincentiusvereniging. Vooral in de periode 1890-1920 ontketende zij een 
disciplineringsoffensief: huwelijken werden kerkelijk ingezegend, afvalligen 
bekeerd, kinderen gedoopt, arme kinderen op katholieke scholen geplaatst, en 
jonge mannen en vrouwen in betrekkingen ondergebracht.48 

Tabel 22. De activiteiten van de Vincentiusvereniging te Arnhem in cijfers, 
gemiddeld per jaar per periode. 

Periode 

1860-1867 
1880-18891 

1890-1899 
1900-1909 
1910-1919 

Totalen per 
1848-1898 
1848-1923 

bezochte 
gezinnen 

54 
77 
86 

145 
140 

periode 
— 
— 

gewettigde 
huwelijken 

2 
3 
5 
7 
6 

200 
± 500 

gedoopte 
kinderen 

2 
2 
9 

13 
12 

± 500 
1100 

op scholen 
geplaatst 

17 
88 

119 
1042 

106 

? 
·> 

in dienst 
geplaatst 

6 
11 
45 
25 
33 

? 
± 3000 

afvalligen 
bekeerd 

2 
4 
3 
4 
3 

150 
400 

1. Alleen de jaren 1883, 1885, 1887, 1888 en 1889. 
2. Vanaf 1900 alleen de leerlingen op de lagere school meegeteld. 

De financiën 
De katholieke charitas putte in het tijdvak 1850-1920 uit een vijftal financiële 
bronnen: externe subsidies, giften van weldoeners, periodieke collectes, bijdra
gen van bestuurders en leden, en tenslotte subsidies van andere katholieke 
organisaties. Over de externe subsidies kunnen we kort zijn. Het R.K. Armbe
stuur kreeg een vaste jaarlijkse bijdrage van de Drie Gasthuizen. In 1920 was 
deze goed voor een derde deel van de gewone inkomsten. De Commissie voor 
Kinderkleding op R.K. Scholen voor on- en minvermogenden kreeg vanaf 1900 
een subsidie van de gemeente; kinderbescherming en reclassering kwamen 
vanaf respectievelijk 1905 en 1915 in aanmerking voor rijkssubsidie. 

Insula Dei, het Elisabeth Gasthuis, de overige gestichten, en in mindere 
mate ook de Vincentiusvereniging, het R.K. Armbestuur en de Elisabethvereni-
ging kregen vooral vóór 1900 financiële steun van individuele weldoeners. Deze 
steun kon allerlei vormen aannemen: fundaties en legaten, eenmalige schenkin
gen bij leven, periodieke ondersteuningen, garant staan bij leningen, deelname 
aan obligatieleningen. 

Als collectief leverden de Arnhemse katholieken bijdragen door middel van 
collectes, zowel in de kerk als huis-aan-huis, zowel wekelijks als eenmalig. Voor 
het R.K. Armbestuur waren deze inkomsten van veel groter belang dan voor 
Insula Dei, het Elisabeth gasthuis of de Vincentiusvereniging.49 

De leden van de organisaties droegen zelf financiële steentjes bij: de 
Vincentianen stortten na elke vergadering een klein bedrag in de kas. Verder 
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kenden sommige organisaties en instellingen honoraire leden (Vincentius, 
Elisabeth), donateurs en weldoeners (Elisabeth Gasthuis), die periodieke 
bijdragen verschaften. Daarnaast ontwikkelden verscheidene organisaties 
activiteiten die geld opbrachten. Om de verzorging van de wezen en de bejaar
den te bekostigen startte Insula Dei in 1864 met onderwijs voor meisjes. 
Behalve schoolgeld van meisjes (en vanaf 1890 onderwijssubsidies) had deze 
instelling inkomsten uit de verkoop van brei- en naaiwerk van de meisjes, de 
verkoop van lijklakens en -mantels, en de te werkstelling van de weesjongens.50 

De Vincentiusvereniging ondernam een scala aan activiteiten om aan geld te 
komen: concerten en muziekuitvoeringen, inzameling van oud papier, sigaren-
kistjes, hoofddeksels en kleding, en tenslotte het verzorgen van begrafenissen. 
Deze en andere inkomsten werden ook aangewend om minder draagkrachtige 
organisaties te steunen. Bijvoorbeeld: Vincentiusvereniging en Elisabeth 
Gasthuis financierden de R.K. Wijkverpleging vanaf 1907. 

De financiële basis verschilde per organisaties en fluctueerde in tijd. Terwijl het 
R.K. Armbestuur het — naast de bijdrage van de drie Gasthuizen — vooral 
moest hebben van de collecten in de kerk (40% van de begroting in 1920; voor 
Insula Dei slechts 3% in 1890), waren voor Insula Dei en het Elisabeth gasthuis 
grotere bijdragen van weldoeners veel belangrijker. De Vincentiusvereniging 
daarentegen kon in toenemende mate steunen op inkomsten uit zelf onder
nomen activiteiten. Uit de financiële verslagen van zowel de Vincentiusvereni
ging als Insula Dei blijkt duidelijk dat de betekenis van individuele weldoeners 
na 1900 sterk verminderde. In het geval van de Vincentiusverening kregen de 
inkomsten uit activiteiten een belangrijke plaats, voor Insula Dei werden de 
subsidies voor onderwijs en kinderbescherming allengs belangrijker.51 Ook in 
een conflict tussen het "rijke" Insula Dei en het "arme" R.K. Armbestuur blijkt 
de betekenis van de periode rond 1900 als overgangsfase in financieel opzicht. 

Het was het armbestuur al lang een doorn in het oog dat Insula Dei zich 
mocht verheugen in een veel ruimere belangstelling van individuele weldoeners 
en mede daarom steeds weer tot uitbreiding kon overgaan. Toen het R.K. Arm
bestuur rond 1900 met groeiende tekorten op haar begroting werd geconfron
teerd, verweet het Insula Dei hier niets aan te willen doen. Het was toch 
immers een publiek geheim dat Insula Dei flinke winsten maakte, en nog wel 
op het onderwijs. Het Armbestuur beklaagde zich hierover bij de aartsbisschop, 
en maakte daarbij tevens kenbaar dat de katholieke charitas in Arnhem het 
financiële plafond had bereikt. De aartsbisschop werd verzocht voortaan geen 
nieuwe katholieke instellingen in het leven te roepen en geen enkele vereniging, 
instelling of gesticht een collecte toe te staan, zolang het R.K. Armbestuur 
noodlijdend was.52 De aartsbisschop bemiddelde in dit conflict tussen het R.K. 
Armbestuur en Insula Dei. Zoals vele andere plaatselijke katholieke instellingen 
werden ook deze twee Arnhemse door de aartsbisschop tot een zuiniger en 
zakelijker beleid aangespoord. 
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3. DE KATHOLIEKE VERZORGING NA 1920 

In de periode van 1920 tot 1965 werd de weg van "verzorging als gunst" naar 
"verzorging als recht" voltooid. De Algemene Bijstandswet en het Algemeen 
reglement voor de parochiële caritasinstelling in de Nederlandse kerkprovincie 
bekrachtigden die ontwikkeling. In het eerste gedeelte van deze paragraaf 
komen de materiële verzorging en de intramurale instellingen aan de orde, in 
het tweede gedeelte staan de specialistische organisaties centraal. 

Materiële verzorging en intramurale instellingen 
De verschuiving van de materiële armenzorg naar de overheid zette na 1920 
door. De katholieke charitas werkte daar zelf aan mee. De geldelijke bedeling 
kreeg geleidelijk minder relevantie als middel om hulpbehoevenden aan kerk en 
eigen groep te binden. Dat doel kon geleidelijk net zo goed, zo niet beter 
bereikt worden door middel van immateriële verzorging. Wie kwam er nog wel 
in aanmerking voor bedeling door de katholieke armenzorg? Hoe groot moest 
die bedeling zijn? Dat waren twee vragen die tijdens het interbellum regelmatig 
op de agenda stonden van de kathoheke armenzorg. 

In 1924 stelde pastoor Van Berkel in een gecombineerde vergadering van 
kerkbesturen en R.K. Armbestuur het probleem van de "nieuwe" of "stille" ar
men aan de orde.53 Dit waren mensen die tot voor kort in redelijke omstandig
heden leefden, maar door tijdsomstandigheden hun kleine vermogen waren kwijt
geraakt of hun inkomsten voor een deel hadden verloren. Zij hadden recht op 
een voorkeursbehandeling, zo vond hij, te meer omdat de morele invloed van 
ondersteuning aan de "oude" armen gering was en de kerk hiermee niet veel 
won. Besloten werd met de Vincentiusvereniging een speciaal comité te vormen 
om het probleem van de "nieuwe" armen het hoofd te bieden. De toch al mini
male bedeling aan de andere armen moest wel blijven doorgaan.54 Een soortge
lijke discussie speelde zich twee jaar later af rond de grote gezinnen. Ook hier
voor troffen het R.K. Armbestuur en de Vincentiusvereniging speciale regelingen. 

Gedwongen door de sterk stijgende uitgaven besloot het R.K. Armbestuur 
in 1932 niet te besparen op de bedeling van de "stille armen" of grote gezinnen 
noch de dubbele bedeling op te geven, maar alle aanvragers te schrappen die 
niet volledig hun kerkelijke plichten vervulden. Daarnaast werd ook in deze 
crisistijd een nauwere controle door parochiële armbezoekers aangewend om de 
financiële problemen beter het hoofd te kunnen bieden.55 

De overheid had als grootste financier echter andere plannen, namelijk het 
terugdringen van de dubbele bedeling. Het besluit van de gemeenteraad in 1932 
om de door het R.K. Armbestuur verstrekte ondersteuning voortaan in minde
ring te brengen op de bedeling door de openbare armenzorg, riep in katholieke 
kring nogal wat weerstand op.56 Het R.K. Armbestuur erkende dat er in 33%-
50% van de gevallen sprake was van dubbele bedeling. Bij monde van deken F. 
Stockmann verdedigde het de praktijk van dubbele bedeling door te wijzen op 
de morele waarde van een kleine ondersteuning. Het R.K. Armbestuur kon 
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aldus met zoveel mogelijk katholieke armen contact blijven onderhouden. 
Stockmann vond de aftrek door de openbare armenzorg niet onbillijk, pastoor 
Van de Loo van de Jozefparochie vond dat echter wel. Hij sprak over "ver
kapte belasting" en wenste onmiddellijk te stoppen met elke geldelijke bedeling 
door katholieke instellingen. In zijn parochie was hij al in 1930 begonnen met 
een zelfstandig armbestuur dat alleen goederen verstrekte. 

In 1934 werd in een nieuwe gemeentelijke steunbepaling geregeld dat het 
R.K. Armbestuur zich voortaan moest beperken tot giften in natura. Alleen bij 
uitzondering mocht het geld verstrekken. Dit alles nam niet weg dat het aantal 
aanvragen om steun in de jaren 1936-1938 een recordhoogte van ongeveer 2000 
bereikte.57 Maar tegenover 1940 personen die in 1937 een beperkte eenmalige 
uitkering of een gift ontvingen, stonden slechts 242 armen die periodiek onder
steund werden door het R.K. Armbestuur. Deze gegevens wijzen erop dat 
binnen de katholieke bedeling de nadruk lag op "zoveel mogelijk mensen" 
helpen. Het "zoveel mogelijk helpen" was daaraan ondergeschikt.58 Het 
streven bleef erop gericht om zoveel mogelijk katholieke armen met katholieke 
verzorgers in contact te brengen. Het hecht netwerk van katholieke voorzienin
gen werkte als een nagenoeg waterdicht verwijzings- en controlesysteem. 

Dit beleid werd na 1945 voortgezet.59 De Gemeentelijke Sociale Dienst 
handelde in 1947 nog wel volgens het subsidiariteitsbeginsel en stuurde alle 
katholieke aanvragen door naar het R.K. Armbestuur met het verzoek om 
gehele of gedeeltelijke bedeling. Het R.K. Armbestuur schroomde echter niet 
om de stoffelijke noden zoveel mogelijk door te schuiven naar de overheid en 
zich toe te leggen op de "bijzondere noden met een zedelijk-godsdienstig 
karakter".60 Deze visie op de taakverdeling tussen overheid en particulier 
initiatief inzake de materiële verzorging werd door een Bisschoppelijke Advies
commissie op sociaal-charitatief terrein in 1949 tot officieel katholiek beleid 
verheven en zou een stempel gaan drukken op het overheidsbeleid in de jaren 
vijftig en zestig. De Algemene Bijstandswet van 1965 was het sluitstuk van deze 
ontwikkeling en bevestigde het functieverlies van het R.K. Armbestuur, de 
Vincentiusvereniging en de Elisabethvereniging. 

Het R.K. Armbestuur te Arnhem had hierop geanticipeerd. Al tijdens de 
tweede wereldoorlog maakte het kenbaar dat er nieuwe taken lagen te wachten 
in de immateriële sfeer: geestelijke en morele opheffing van de armen, zorg 
voor de jeugd en hulp aan gezinnen in nood. Het droeg vervolgens bij aan de 
oprichting en financiering van de daartoe benodigde specialistische organisaties. 
Het R.K. Armbestuur ontpopte zich al vóór 1965 als een fondsverwervende en 
financiële beheersorganisatie, die een sluiswachtersfunctie vervulde tussen 
enerzijds kerk en parochies en anderzijds hulpbehoevende katholieke organisa
ties. Onder de nieuwe naam Interparochiële Caritas Instelling Arnhem (IPCIA) 

hield het zich na 1965 voortaan uitsluitend bezig met het verwerven en beheren 
van middelen teneinde katholieke instanties in staat te stellen charitas te 
beoefenen. Daarnaast ontstonden er op parochieel niveau tal van door vrijwilli
gers bemande comité's en hulpgroepen die allerhande gemeenschapstaken 
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verrichtten, variërend van het bezoeken van zieke parochianen tot het beman
nen van een S.O.S. telefoondienst. 

Dit soort vrijwilligerswerk bleek in de jaren zeventig ook voor een inmiddels 
sterk afgeslankte Vincentiusvereniging van levensbelang te zijn.61 De Elisa-
bethvereniging doorstond de stormen van vernieuwing echter niet. De Arnhem
se pastoors twijfelden al in 1956 over het bestaansrecht van de Elisabethvereni-
ging, mede omdat ze niet bij machte bleek jonge en nieuwe leden aan te 
trekken. Op een pastoorsvergadering in 1964 werd tot liquidatie besloten. Het 
batig saldo werd overgemaakt naar de Katholieke Gezinszorg.62 

Van nieuwe intramurale instellingen was na 1920 nauwelijks nog sprake.63 

Uitzonderingen waren Maris Stella (1928) en het Verpleeghuis Regina Pacis 
(1953).64 Maris Stella had als taak de opvang van "verloren plattelandsmeisjes-
" die in Arnhem als dienstboden gingen werken.65 In de jaren dertig werden 
er nog wel verscheidene pogingen ondernomen om pensions op te richten, maar 
tevergeefs. Religieuzen waren er niet meer voor te vinden. Bovendien vielen er 
steeds meer geluiden te horen dat dergelijke lucratieve pensions nauwelijks als 
charitatief werk aangemerkt mochten worden, zeker niet in crisistijd. Na 1945 
werd al snel duidelijk dat de traditionele gasthuizen en pensions voor ouderen 
uit de tijd waren. Instellingen als de Mariastichting en het St. Antoniushuis 
maakten in de jaren vijftig plaats voor de op een totaal andere leest geschoeide 
katholieke bejaardenhuizen.66 

Een aantal voormalige liefdesgestichten speelde in op nieuwe ontwikkelin
gen en mogelijkheden en wist als modern tehuis voor ouderen (Kohlmannstich-
ting, Insula Dei) en als verpleeghuis (Insula Dei) te overleven. De lotgevallen 
van bijvoorbeeld de Antoniusstichting en de Mariastichting waren totaal anders. 
Niet bij machte om nieuwe functies te creëren, stelden de bestuurders de oude 
reglementen buiten werking en namen zij zodanige maatregelen dat het kapitaal 
van de stichtingen niet verloren ging. De stichtingen bleven als fonds bestaan, 
of ze werden geliquideerd nadat het vermogen was ondergebracht in een 
bestaand fonds.67 

In zekere zin betekende dit een voortzetting van een functie als sponsor die 
sommige instellingen allang vervulden. Uit hun winsten stelden Insula Dei, het 
Elisabeth Gasthuis en de Mariastichting in de jaren 1920-1960 veelvuldig 
bedragen beschikbaar aan andere katholieke organisaties, zowel incidenteel als 
periodiek, zowel kleine als grote bedragen, niet alleen aan organisaties in de 
charitatieve sector maar ook aan die in de sectoren onderwijs en cultuur, en 
niet alleen aan Arnhemse maar tevens aan aartdiocesane of nationale (Rad-
boudstichting, R.K. Universiteit, Kath. Radio Omroep). In de loop van de jaren 
vijftig kwam er een einde aan deze financiële steunfunctie. 

Specialhtische organisaties 
Vanaf 1920 kwamen er veel specialistische organisaties tot stand zoals het Wit-
Gele Kruis68, het R.K. Woonwagenliefdewerk69, de Bond voor Grote Gezin-
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nen70, de R.K. Sociale Gezinszorg71, de Vereniging voor Kath. Gezinsvoogdij 
en Patronage72, de Stichting Katholieke Bejaardenzorg, het Katholiek Bureau 
voor Huwelijksvoorlichting73, een Mgr. van de Weteringstichting, nazorg 
BLO74, het Sociaal Charitatief Centrum (SCC) en de Katholieke Stichting voor 
Jeugdzorg en Bijzonder Gezinswerk.75 Na 1960 werden geen nieuwe organisa
ties meer opgericht, met uitzondering van de Stichting tot steun aan het R.K. 
Maatschappelijk Werk in 1965. 

Twee factoren drukten een stempel op de organisatie en inrichting van de 
katholieke immateriële verzorging te Arnhem vanaf 1920: enerzijds schaal
vergroting en uniformering binnen de katholieke beweging en anderzijds een 
geleidelijke vervlechting van het particuliere, katholieke initiatief met over
heidsinstanties. Over de eerste factor kunnen we kort zijn. Uit Bijlage 1 valt af 
te leiden dat vrijwel alle specialistische organisaties vanuit het aartsdiocesane of 
landelijke echelon van de katholieke beweging werden geïnitieerd. Met sommi
ge organisaties was Arnhem er relatief snel bij, met andere niet. Een van de 
oorzaken van deze wisselvalligheid was de beschikbaarheid van financiën. D i t 
brengt ons op de tweede factor: de vervlechting van het katholieke initiatief met 
de overheden via de institutionalisering van subsidiestromen. Uit de oprichting 
van katholieke organisaties op het terrein van kinderbescherming (1905) en 
reclassering (1915) bleek hiervoor al dat wetgeving en subsidiëring door de 
overheid de katholieken tot actie stimuleerden, zowel op lokaal als landelijk 
niveau. Na 1920 was dat des te meer het geval, zoals blijkt uit de volgende 
schets. Eerst wordt het interbellum aan de orde gesteld, daama de na-oorlogse 
periode. 

In 1921 begon pastoor-deken M. Glaudemans met de stichting R.K. Maatschap
pelijk Ziekenhuiswerk om katholieke patiënten "in en buiten de ziekenhuizen 
te Arnhem te dienen met voorlichting, raad en hulp".76 Als reden hiervoor gaf 
hij aan dat de reeds bestaande neutrale Vereniging voor Maatschappelijk 
Ziekenhuiswerk niet kon volstaan voor katholieken.77 Door deze algemene 
vereniging te subsidiëren, was de gemeenteraad volgens hem wel verplicht een 
katholieke subsidie-aanvraag eveneens te honoreren. Zulks gebeurde onder 
voorwaarde "dat geen enkele zieke, die zich om hulp tot de vereniging wendt, 
wordt afgewezen, omdat hij niet tot de R.K. Gezindte behoort".78 

In 1921 en 1922 dienden in totaal drie katholieke instellingen voor wijkver
pleging subsidie-aanvragen in. In hun verzoekschriften benadrukten zij dat aan 
alle gezindten hulp werd verleend, door de inzet van religieuzen de kosten laag 
waren, en dat opzegging van de werkzaamheden de gemeente veel meer geld 
zou gaan kosten. Een door de gemeenteraad goedgekeurde algemene regeling 
voor de wijkverpleging liet tot 1925 op zich wachten.79 De aanspraken van de 
diverse levensbeschouwelijke groeperingen werden daarin naar evenredigheid 
gehonoreerd. Dat gold in zekere zin ook voor de in 1921 tot stand gekomen 
overeenkomst van het gemeentebestuur met het Elisabeth Gasthuis en het 
Diaconessenhuis over de opname van arme patiënten. Katholieke en pro-
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testants-christelijke armen mochten voortaan zelf een ziekenhuis kiezen, en het 
Burgerlijk Armbestuur stond borg voor vergoeding aan het desbetreffende 
ziekenhuis.80 

In dit rijtje van nieuwe, gunstige regelingen voor de expansie en financiering 
van de katholieke gezondheidszorg past de tegemoetkoming in de verpleeg-
kosten die het Gemeentebestuur in 1922 in het vooruitzicht stelde aan het 
Elisabethfonds, een ziekenfonds voor katholieke arbeiders.81 De Arnhemse 
raad gaf in 1917 zelf aanleiding tot de oprichting van dit ziekenfonds dat als 
doel had "de arbeidende klasse onafhankelijk te stellen, althans zoveel moge
lijk, van de openbare liefdadigheid, hoe mooi ook haar bedoelingen mogen 
zijn".82 

Kenmerkend voor het gemeentelijke beleid was ook de behandeling die de 
subsidie-aanvraag van Hulp in de Huishouding uit 1922 ten deel viel. Zij werd 
tot nader order uitgesteld omdat ook van neutrale zijde een vergelijkbare 
aanvraag werd verwacht.83 Bijna zes jaar later besloot de gemeenteraad jaar
lijks subsidie toe te kennen ter grootte van het totaal van de door de verenigin
gen ontvangen contributies en giften, tot een bepaald maximum.84 Dezelfde 
voorwaarde lag ten grondslag de subsidiëring van Maris Stella en haar neutrale 
pendant, de Vereeniging Tehuis voor Vrouwen, vanaf 1930.85 

De meeste specialistische katholieke organisaties in de verzorgingsector 
konden vóór 1940 rekenen op financiële steun van gemeente, provincie of rijk. 
Dit veronderstelde wel organisatorische uniformiteit, zowel binnen de katho
lieke beweging als binnen een gemeente. Een bijzonder initiatief als de R.K. 
Centrale voor Ziekenzorg (1920) viel dan ook op alle fronten als onbekend 
buiten de boot.86 Van een systematisch subsidiebeleid was echter nauwelijks 
sprake; daar werd pas na 1945 aan gewerkt. 

Meteen na de tweede wereldoorlog kwam de sociale zorg in het middelpunt van 
de belangstelling te staan van zowel burgerlijke als kerkelijke overheden. De 
aandacht ging daarbij vooral uit naar de taakverdeling en financiële relatie 
tussen overheid en particulier, kerkelijk initiatief.87 In het nieuwe, sterk op het 
het katholieke principe van subsidiariteit geënte overheidsbeleid kreeg de 
overheid de volledige verantwoordelijkheid voor het lenigen van de materiële 
nood, maar werd de immateriële hulpverlening met des te meer nadruk tot 
werkterrein verklaard voor het particulier initiatief. Voor de katholieken bete
kende deze leerstelling — wat lagere eenheden zelf kunnen mag geen staatstaak 
zijn — dat zij zelf de verzorging van geestelijke noden van geloofsgenoten ter 
hand wilden nemen door eigen, levensbeschouwelijk geïnspireerde instellingen. 
Zij schroomden daarbij niet om (een deel van) de kosten te verhalen op de 
algemene overheidsmiddelen. De autonomie van het particulier initiatief mocht 
door die overheidssubsidies echter niet in principiële zin worden aangetast. 

Dit beleid resulteerde in expansie en differentiatie van het particulier 
initiatief in de verzorgingssector, alsmede in een permanent spanningsveld 
tussen overheid en dat particulier initiatief. Kern hiervan was de vraag in 
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hoeverre en onder welke condities de overheid de steeds hoger oplopende 
rekeningen van de particuliere instellingen en organisaties diende te betalen. In 
1948 vond een van de eerste na-oorlogse raadsdebatten plaats waarbij deze 
vraag aan de orde kwam. Het onderwerp van bespreking was de gezinszorg. 
Directe aanleiding hiertoe was een ministeriële circulaire, waarin de rijksover
heid zich bereid verklaarde instellingen voor gezinszorg te subsidiëren, mits de 
gemeente een bedrag van gelijke hoogte ter beschikking wilde stellen.88 De 
overheden zouden gezamenlijk ongeveer de helft van de salariskosten voor hun 
rekening kunnen nemen, zo luidde het voorstel. Het particulier initiatief moest 
zelf de rest opbrengen. Conform het advies van de minister kregen de Katho
lieke Gezinszorg en de Commissie Gezinszorg van de Nederlands Hervormde 
Diaconie een dergelijke subsidie toegekend.89 

Dit besluit betekende een tamelijk abrupt einde van een in Arnhem gevoer
de discussie over de organisatorische inrichting van die gezinszorg. De Partij 
van de Arbeid had namelijk in 1946 pogingen ondernomen om tot één algemene 
organisatie voor gezinsverzorging te komen, waarbij wel rekening gehouden zou 
moeten worden met de levensbeschouwing van verzorgsters en gezinnen. Het 
speet haar bijzonder dat deze opzet niet was geslaagd en dat de katholieken en 
hervormden toch ieder een eigen instelling hadden opgericht. Een effect hiervan 
was dat er volgens haar nu ook een algemene organisatie moest komen, die de 
rest van de bevolking omvatte. Tijdens het raadsdebat over de gezinszorg in 
1948 meldde ze dat zo'n algemene orgamsatie in de maak was. De hervormden 
werkten daar aan mee, zodat een katholieke, een gereformeerde en een 
algemene instelling van de subsidies gingen profiteren. Op aandrang van de 
PvdA moesten die particuliere instellingen als contraprestatie wel hulp gaan 
verlenen in die gevallen welke door de dienst van sociale zaken werden aange-
wezen. 

In diezelfde tijd werd een soortgelijke regeling getroffen voor organisaties 
die zich bezighielden met de bijzondere jeugdzorg. Door de katholieken werd 
toen in de raad als discussiepunt naar voren gebracht of de hoogte van het 
subsidie afhankelijk gesteld moest worden van de inkomsten uit particuliere 
bron. Hoge subsidie zonder meer zou maar tot indolentie leiden, aldus het 
katholieke raadslid Van Buggenum.91 

In de jaren vijftig en zestig kon er geen subsidievoorstel in de raad komen 
of er was sprake van dit soort onderlinge plagerijtjes over voorwaarden en 
tegenprestaties. Dat gold behalve voor de gezinszorg en de jeugdzorg ook voor 
de wijkverpleging en het algemeen maatschappelijk werk. Maar zonder uitzon
dering maakte het particulier initiatief in die tijd dankbaar gebruik van de 
allengs toenemende financiële participatie van de overheid. "Profiteren" riepen 
de Arnhemse pastoors in koor, toen in 1963 de nieuwe subsidieregeling betref
fende de jeugdzorg en het bijzonder gezinswerk bekend werd.92 De oudere 
regelingen van respectievelijk 1948, 1955 en 1959 hadden weliswaar al een 
flinke impuls gegeven aan de uitbreiding van dit in katholieke kring destijds zo 
populaire apostolaatswerk, maar de nieuwe verordening betekende wederom 
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een financiële ontlasting van de parochies en enkele subsidiërende instellingen 
zoals het R.K. Armbestuur. Bovendien bood ze ongekende mogelijkheden tot 
expansie en professionalisering.93 In de hierna volgende ontwikkelingsschets 
van het Sociaal Charitatief Centrum, de koepelorganisatie in de verzorgingssec
tor, worden de gevolgen van die geleidelijke verstrengeling van overheid en 
particulier initiatief uitvoerig belicht. 

4. HET SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM ALS GRAADMETER94 

In 1946 kwam in Arnhem de oprichting van een Centraal Bureau voor Katho
liek Maatschappelijk Werk ter sprake, bedoeld als tegenwicht van "instellingen 
van neutraal of anderszins hoogst gevaarlijk karakter". Met dit plan liep men 
enkele jaren vooruit op de aanbevelingen van het beleidsrapport van de 
Bisschoppelijke Adviescommissie op sociaal-charitatief terrein uit 1948, waarin 
werd voorgesteld overal Sociaal Charitatieve Centra (SCC) op te richten om de 
katholieke verzorging in al zijn geledingen tot één organisch geheel te bunde
len.95 Het Arnhemse SCC kwam er in 1950. 

Als koepelorganisatie kreeg het centrum de verantwoordelijkheid voor het 
coördineren van de katholieke charitas op stedelijk niveau, het representeren 
van dat werkveld bij overheden en andersdenkenden, het vaststellen van de 
"witte plekken" binnen de katholieke verzorging, het initiëren van vernieuwin
gen en tenslotte het propageren van katholieke beginselen.96 Als uitvoerende 
organisatie kreeg het SCC de zorg voor parochiële contactcommissies, die als 
taak hadden per parochie sociale noden op te sporen en de hulpbehoevenden 
zonodig te verwijzen naar ter zake deskundige en bevoegde (katholieke) 
instanties. Het al lang bestaande stelsel van verwijzingen en controles, waarbij 
armmeesters, armbezoekers, Vincentianen, dames van Elisabeth, clerus, wijkver-
pleegsters en huisartsen betrokken waren, moest aldus worden gesystematiseerd 
en geprofessionaliseerd. De door het SCC aan te trekken professioneel geschool
de maatschappelijke werk(st)ers moesten daarbij assistentie verlenen. Met 
behulp van die krachten hoopte het SCC de deskundigheid van de vrijwilligers 
te verhogen, de hulpverlening een professioneler jasje aan te meten, het 
vrijwilligerswerk en het professioneel werk beter op elkaar af te stemmen 
alsmede een integratie van maatschappelijk werk en zielzorg te bevorderen. 

Ten aanzien van de financiering werd geregeld dat 5% van de kerkcollecten 
voortaan gereserveerd zou worden voor het SCC. De schoolcent die vanaf 1921 
bedoeld was voor de R.K. HBS kwam nu als sociale cent ten goede van het sec. 
Daarnaast kwamen R.K. Armbestuur, Gelderse Spaarbank, Insula Dei, Elisa
beth Gasthuis, Katholieke Centrale Arnhem, Nederlands Volksherstel, en het 
dekenaat met subsidies over de brug. Desondanks draaide het SCC de eerste 
jaren met verliezen. Wel had deken Van Rossum in 1953 het R.K. Armbestuur 
weten over te halen gedurende twee jaar twee maatschappelijk werksters te 
betalen. Een in dat jaar aan de rijksoverheid gericht verzoek om subsidie ketste 
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echter af, zodat het sec zich toch weer genoodzaakt zag particulieren en 
bedrijven te benaderen met een bedelbrief.97 Tenslotte werd in 1954 alle hoop 
gevestigd op de gemeente. 

De subsidie-aanvraag van het SCC bij de gemeente ging vergezeld van soort
gelijke aanvragen van twee zusterorganisaties: het Diaconaal Centrum van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Vereniging Humanitas. Zij vroegen ieder 
een subsidie ter hoogte van 90% van de personeelskosten benevens een bedrag 
voor bureaukosten. Gedrieën pleitten zij voor de aanstelling van één maat
schappelijk wer(st)er voor elke 5000 personen. Anticiperend op de gebruikelijke 
voorwaarden schreef het sec dat de katholieke gemeenschap garant stond voor 
een jaarlijkse bijdrage van tien tot vijftien duizend gulden. Als een van de 
eerste gemeenten in Nederland kende Arnhem vanaf 1955 subsidie toe aan 
bovengenoemde instellingen voor maatschappelijk werk. Het aantal maatschap
pelijke werk(st)ers in dienst van het SCC steeg daarop in korte tijd van twee tot 
acht. 

Tijdens de debatten over die subsidie-aanvragen in gemeentelijke advies
organen en in de gemeenteraad werden een aantal algemene waarschuwingen 
gericht aan het adres van gesubsidieerde levensbeschouwelijke instellingen in de 
verzorgingssector.98 Zij dienden zich te realiseren dat een subsidie-aanvraag 
een erkenning inhield van tekorten in eigen kring: ineenschrompelende geld
middelen en minder vrijwillige werkers. Door het subsidie te accepteren 
bestond het niet denkbeeldige gevaar dat die instellingen zouden denatureren 
tot een "levenloze kapstok, waaraan beroepskrachten worden gehangen met de 
gouden koorden der overheidssubsidies". Mede om dit te voorkomen én om de 
levensbeschouwelijke groeperingen tot eigen verantwoordelijkheid te dwingen, 
werd aan subsidiëring een aantal voorwaarden verbonden. De instellingen 
moesten zelf een bedrag opbrengen, de directeuren moesten gaan samenwerken 
in een nieuw te vormen stedelijk orgaan, en het uitvoerende werk moest aan 
professionele eisen voldoen. 

Deze eisen met betrekking tot financiën, samenwerking en professionalise
ring zouden een zware stempel gaan drukken op de ontwikkelingen in de jaren 
zestig en zeventig.99 Ze leverden voor elke katholieke organisatie in de verzor
gingssector een aantal spanningsvelden op, niet in het minst voor het SCC. 

Interne financiële spanningen. In de periode 1955-1970 daalde de bijdrage van 
het katholieke achterland in de kosten van het SCC van ca. 30% tot 10% van de 
begroting. Voor gezinszorg, jeugdzorg en bijzonder gezinswerk golden soortgelij
ke percentages. Voor het bijeenbrengen van die middelen boden incidentele 
donateursacties onvoldoende soelaas. Het kwam aan op structurele regelingen 
met parochies en organisaties als het R.K. Armbestuur. De toewijzing en 
verdeling van kerkcollectes stond tot in die periode dan ook voortdurend op de 
agenda van de pastoorsvergadering. Toen de parochiebesturen medio jaren 
zestig besloten tot andere vormen van inzameling van middelen en van afdracht 
aan organisaties ontstond de nodige consternatie. Uiteindelijk leek in 1967 een 
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oplossing gevonden te zijn met de installatie van een Financiële Commissie 
Sociale Noden. Taak van deze commissie was "de aanvragen die niet volledig 
worden gesubsidieerd aan de hand van hun begrotingen te beoordelen en de 
door de parochies uit de collecten beschikbaar gestelde gelden over deze 
instellingen te verdelen".100 

Goed een jaar later werden door enkele kerkbesturen bezwaren geopperd 
tegen deze regeling. Zij voelden nog wel een morele plicht om financiële hulp 
te bieden aan noodlijdende katholieke instellingen waaraan nog behoefte 
bestond, maar zij wensten geen vaste bijdragen opgelegd te krijgen. Met name 
ten aanzien van het SCC wilden zij een bijdrage binden aan een termijn van 
twee jaar en tot een maximum hoogte van de 10% niet-gedekte subsidiabele 
kosten. Hierbij werd opgemerkt dat er ernstig twijfel bestond over de noodzaak 
om de door het sec verrichte werkzaamheden door een katholieke instelling te 
laten verrichten.101 Toen deze brief in de vergadering van kerkbesturen aan 
de orde werd gesteld, bleken 8 van de 13 parochies voor afschaffing van het SCC 
te zijn. De overheid moest dit werk maar overnemen, maar dan met wel met 
katholieke inspraak via deskundige mensen.102 

Ontkoppeling zielzorg en chantas. Van meet af aan stonden binnen het SCC de 
zielzorg en het maatschappelijk werk op gespannen voet met elkaar. Parallel 
daarmee stond de taakverdeling tussen priesters, vrijwilligers en maatschappelijk 
werksters voortdurend ter discussie. In 1965 kwam het SCC met een nota over 
deze problematiek van taakafbakening en rolverdeling, een jaar later verscheen 
er een van de Katholieke Stichting voor Bijzonder Jeugd- en Gezinswerk .103 

De strekking van beide nota's was hetzelfde. 
Een oneigenlijke vermenging van zielzorg en professioneel werk moest 

worden vermeden. De taak van de priester lag niet in de charitatieve sfeer, 
maar in de verkondiging van het woord en de bediening van de sacramenten. 
Een figuur als priester-directeur, waarvan in het jeugd- en wijkwerk sprake was, 
riep alleen maar verwarring op. Dat gold eveneens voor de te werk gestelde 
religieuzen, indien zij niet in bezit waren van professionele kwalificaties. Nieuw 
beleid liet niet lang op zich wachten: in 1967 nam de laatste religieuze afscheid 
als maatschappelijk werkster, de priester-directeur van het Katholiek Centrum 
Klarendal werd in 1968 wijkpastor en de leiding over deze instelling voor 
jeugdzorg en gezinswerk kwam in handen van een leek. 

Professionalisering. In de personele sfeer betekent professionalisering de ver
vanging van onbezoldigde vrijwilligers door geschoolde beroepskrachten. Het 
kader van de katholieke verzorgingssector te Arnhem bestond in 1950 uit 
ongeveer 250 vrijwilligers, 31 gesalarieerde krachten (18 gezinsverzorgsters, 8 
wijkzusters, 3 arbeidskrachten voor kinderbescherming en reclassering, 1 
maatschappelijk werkster, 1 directeur sec) en 110 bestuurders. Van de laatste 
categorie deed ruim 40% ook practisch werk als vrijwilliger.104 Vijf jaar later 
hield het sec een soortgelijke telling. Daaruit bleek dat organisaties die van 
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oudsher gewoon waren om met vrijwilligers te werken, het aan kader ging 
ontbreken (Vincentiusvereniging, R.K. Armbestuur, Elisabethvereniging). 
Gedaald was ook het aantal bestuurders dat vrijwilligerswerk verrichtte.105 

Het salariaat nam daarentegen in omvang toe, en ging zich behalve met 
uitvoerende ook steeds meer met beleidsmatige en bestuurlijke taken bezighou
den. In de loop van de jaren vijftig en zestig ging dat proces van professionalise
ring versterkt door. 

Het sec kwam los te staan van het door vrijwilligers beheerste veld van de 
traditionele en parochiële charitas, en groeide uit tot een organisatie waar
binnen het maatschappelijk werk zich als autonome professie manifesteerde. 
Gevolg hiervan was dat er van haar oorspronkelijke taken als coördinatie en 
representatie niets terecht kwam. Als koepelorganisatie voldeed het SCC niet en 
had het eigenlijk nooit voldaan, behoudens in de eerste jaren van haar be
staan.106 In de loop van de jaren verloren de statutaire banden tussen het SCC 
en vele andere katholieke organisaties in de verzorgingssector dan ook aan 
werkelijkheidswaarde. 

Samenwerking met zusterorganisaties en overheid. De in 1956 ingestelde Arnhem
se Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid bracht als gemeentelijk adviesorgaan 
de hoogste functionarissen van de diverse instellingen voor maatschappelijk 
werk met elkaar in contact.107 Dit overleg ontwikkelde zich voorspoedig. De 
geleidelijke toenadering resulteerde in 1967 in een zogenaamd Besturenberaad 
en tenslotte in 1970 in een fusie van vier stedelijke instellingen van maatschap
pelijk werk.108 Zij kwamen die fusie overeen op grond van de overweging dat 
het maatschappelijk werk een "functie van de samenleving" was geworden. Zij 
trokken daaruit de consequentie dat de dekking van het niet door subsidiegel
den gedekte kostenbedrag niet meer als verantwoordelijkheid beschouwd mocht 
worden van de levensbeschouwelijke groepen maar veeleer van de overheid. Zij 
schroomden daarom niet om subsidie aan te vragen voor 100% van de normale 
kosten van de nieuw op te richten algemene instelling. Wel bleven zij bereid 
blijk te geven van de betrokkenheid van de levensbeschouwelijke groepen door 
verantwoordelijkheid te nemen voor zaken als het leveren van bestuursleden en 
voor dekking van speciale kosten.109 

Het is duidelijk dat een aantal ontwikkelingen bij elkaar kwamen en elkaar 
beïnvloedden: het opdrogen van de financiële bronnen in eigen kring (parochies 
kregen minder inkomsten en werden zelf noodlijdend), de organisatorische, 
personele en ideële ontkoppeling van zielzorg en charitas, de professionalisering 
van het werk en de werkers, de samenwerking met zusterorganisaties en de 
overheid. 

Als uitvoerende organisatie van maatschappelijk werk hield het SCC in 1970 
op te bestaan, maar daarmee was de organisatie nog niet opgeheven. Zij ging 
op zoek naar nieuwe functies in de sfeer van representatie, bezinning of 
coördinatie. Van dat laatste kon echter geen sprake meer zijn: veel lid-instellin-
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gen waren als katholieke organisatie opgeheven, en er bestond geen behoefte 
aan een stedelijke coördinatie van vrijwillige hulpverlening. Het SCC besloot 
daarom de andere twee opties te verkennen. Tussen maart 1971 en October 
1972 werden er vier ontwerp-plannen gemaakt met als doel een eigen katholiek 
geluid in Arnhem te laten klinken ten aanzien van welzijnsvraagstukken. In die 
plannen werd gesproken over een "katholiek welzijnsberaad", een "welzijns-
parlement", het "sec als rotary-beweging", en een "katholiek studiegilde voor 
welzijnsvraagstukken".110 In een invitatie aan ca. zeventig geselecteerde perso
nen om over die plannen mee te denken, stelde het SCC dat waar "voorheen de 
kracht van het katholiek gevoelen kathedralen bouwde en organisaties stichtte, 
daar zal die kracht zich nu moeten concretiseren in wat vandaag broodnodig is: 
sterke, duidelijke veelvormige bezinning". Dertig mensen gaven gehoor aan de 
oproep, maar bleken er nogal uiteenlopende meningen op na te houden over 
een katholiek geïnspireerde charitas. "De katholieke gemeenschap heeft het 
drukker met zichzelf dan met de inspiratie voor zorg voor allerlei hulpbehoe
venden", concludeerde deken A. Olde Loohuis op het eind van de bijeen
komst.111 Zijn opmerking dat een "uniforme levensvisie" niet nodig was om 
een bezinningscentrum te starten bracht de mensen niet dichter bij elkaar. 

Een bestaan van het SCC als bezinningscentrum was hiermee hoogst twijfel
achtig geworden. Als laatste strohalm greep het centrum de mogelijkheid aan 
om te fungeren als een soort referentiekader voor katholieke vertegenwoor
digers in diverse stedelijke organisaties en beleidsorganen. Dit lukte ook niet. 
Na een aantal jaren slapend te hebben doorgebracht werd het SCC in 1980 geli
quideerd. Het nog resterende kapitaaltje werd geschonken aan het IPCIA en 
daarmee veilig gesteld voor de katholieke gemeenschap in Arnhem. 

5. SAMENVATTING EN BESLUIT 

De katholieke verzorging te Arnhem ontwikkelde zich van gunst naar recht. Die 
ontwikkeling is in dit hoofdstuk zowel in juridische, personele, organisatorische 
als financiële zin aan de orde gesteld. Ter afsluiting volgt hier een samenvatting 
van de bevindingen aan de hand van de vier aandachtspunten: pluriformiteit of 
"couleur locale", proliferatie, financiën en omvang of bereik. 

Uniformiteit of pluriformiteit. Typisch Arnhemse ontwikkelingen en initiatieven 
in de verzorgingssector waren beperkt. Als markantste voorbeelden noemen we 
de financiële uitwerking van de Armenwet van 1854 en de vele liefdesgestichten 
waarmee een aantal katholieken hun naam als "weldoener" wilden vereeuwi
gen. Na 1920 was er van deze bijzondere initiatieven in de verzorgingssector 
nauwelijks nog sprake. 

Proliferatie. Rond 1920 was er sprake van opmerkelijk veel organisatorische 
initiatieven, in het eerste decennium na 1945 van een echte hausse. In die tijd 
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kwam tevens de behoefte naar voren naar meer samenhang in het lokale 
netwerk van katholieke voorzieningen en instellingen. Ondanks pogingen tot 
coördinatie kwam die samenhang er niet en groeiden de organisaties verder uit 
elkaar, om tenslotte in de jaren zestig en zeventig nagenoeg alle te verdwijnen. 
Dit proces van snelle groei en inkrimping ging gepaard met een toenemende 
vervlechting van katholieke en niet-katholieke organisaties met overheid. Dit 
culmineerde tenslotte in samenwerkingsverbanden en fusies. 

Bereik en omvang. Een van de uitgangspunten van de katholieke verzorging was 
de gemeenschapsgedachte: via bedeling en "liefdewerken" werd getracht de 
katholieken aan hun geloofsgemeenschap te binden en de afgedwaalden tot 
inkeer te brengen. De geleidelijke verschuiving van de materiële bedeling naar 
de overheid, die vanaf 1900 plaats vond, was in feite in strijd met die gemeen
schapsgedachte. Ter compensatie was het katholieke beleid in zake de materiële 
ondersteuning er tot in de jaren zestig op gericht veel kerkse katholieke armen 
te helpen met relatief kleine giften. Weduwen met kinderen, "stille" armen, 
bejaarden en grote gezinnen kregen extra aandacht. Daarnaast werd getracht 
zoveel mogelijk katholieken te vangen in het uitgebreide netwerk van katho
lieke voorzieningen in de immateriële sfeer. De overheid hielp hierbij door het 
subsidiariteitsbeginsel als basis van beleid te nemen. In de jaren zestig schrom
pelde het katholieke verzorgingsnetwerk ineen, niet omdat er geen klanten 
meer waren, maar vooral omdat de levensbeschouwelijke kleur van het werk 
geen ideëel en financieel draagvlak meer had. 

Financiën. Van 1850 tot 1970 was er sprake van een permanente campagne om 
via kerkelijke kanalen middelen te verwerven voor de kathoheke verzorging. 
Naast die permanente campagne werden er per periode andere accenten gelegd 
in financiële mobiliseringsprocessen. Grofweg zijn er drie periodes te onder
scheiden. Tot ca. 1900 waren grotere giften en bijdragen van "weldoeners" het 
belangrijkst. Na dat jaar werden inkomsten uit eigen activiteiten, kleine bijdra
gen van de massa, en financiële steun van andere rijkere katholieke organisaties 
en van parochies belangrijker. Tenslotte groeide vanaf 1920 mondjesmaat en 
vanaf 1945 in hoog tempo het aandeel van de overheden. 
De overheid mocht wel 100% gaan subsidiëren, zo luidde het katholieke beleid 
sinds 1949.112 Maar de overheid verbond aan het verstrekken van subsidies 
aan levensbeschouwelijk geïnspireerde instellingen de voorwaarde dat een 
bepaald percentage door de instelling zelf opgebracht moest worden. Dit 
subsidieplafond steeg in hoogte van 50% in dejaren vijftig tot 100% rond 1970. 
De kerkelijke en particuliere bronnen van financiering raakten in de jaren 
zestig opgedroogd. Voor veel katholieke instellingen was dit een van de motie
ven om te kiezen voor samenwerking en fusies met niet-katholieke zusterinstel
lingen. 
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9. Onderwijs 

Arnhemse katholieken hebben hun eigen onderwijsstrijd gevoerd. Vanaf het 
midden van de vorige eeuw tot de huidige tijd zijn ze voortdurend in de weer 
geweest om een netwerk van katholieke onderwijsvoorzieningen op te bouwen 
en in stand te houden. Er was sprake van een strijd voor en een van het katholiek 
onderwijs. De strijd voor behelsde een extern gericht streven naar gelijkstelling 
van bijzonder met openbaar onderwijs alsmede naar het optimaal benutten van 
verworven juridische en financiële mogelijkheden. De strijd van katholiek onder
wijs had betrekking op interne perikelen rond het stichten van katholieke 
scholen, het verdelen van beschikbare middelen en tenslotte het werven van 
leerlingen. In dit hoofdstuk staat de wisselwerking tussen deze externe en interne 
componenten van de katholieke onderwijsstrijd centraal. De omvang van het 
katholieke lager onderwijs te Arnhem komt in paragraaf 1 aan de orde. Gerela
teerd aan enkele mijlpalen in de geschiedenis van de Nederlandse onderwijswet-
geving leveren die numerieke gegevens een periodisering op met als breukjaren 
1857, 1890, 1920 en 1950. Per paragraaf stellen we een periode aan de orde. 

1. DE OMVANG VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWUS 

Hoeveel leerlingen telden de katholieke lagere scholen in Arnhem? Tabel 23 
geeft het antwoord op deze vraag. 

Tabel 23. Het aantal leerlingen op katholieke lagere scholen. (Tussen haakjes 
het indexcijfer, 1920 = WO)1 

Jaar Meisjes Jongens Totaal Index Jaar Meisjes Jongens Totaal 

1851 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 

43 
83 
63 
300 
1054 
1459 
1620 
1634 

59 
111 
153 
583 
807 
737 
757 
1024 

102 ( 4) 
194 ( 7) 
216 ( 8) 
883 ( 33) 
1831 ( 69) 
2196 ( 83) 
2377 ( 89) 
2658 (100) 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1985 

1945 
2148 
— 
— 
— 
— 
— 

1747 
2172 

— 
— 
— 
— 
— 

3692 (139) 
4320 (163) 
4593 (173) 
6379 (240) 
5418 (204) 
3590 (135) 
2697 (101) 
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De gegevens zijn als volgt samen te vatten. 
— Tot in de jaren zeventig van de negentiende eeuw stelde het katholieke lager 
onderwijs te Arnhem in numerieke zin weinig voor. 
— Tussen 1870 en 1880 groeide met name het onderwijs voor jongens, de drie 
decennia daarna gaven daarentegen een geweldige expansie van het meisjes-
onderwijs te zien. Pas in de jaren twintig en dertig haalde het jongensonderwijs 
de achterstand in. 
— In de jaren vijftig vond een sterke groei plaats. Het jaar 1959 was het abso
lute topjaar voor het katholiek lager onderwijs met meer dan 6500 leerlingen. 
In de jaren zestig trad een geleidelijke daling op, in de periode 1970-1985 liep 
het aantal leerlingen met de helft terug. Tegenover 100 leerlingen in 1960 
stonden er in 1985 slechts 42.2 

Hoeveel katholieke kinderen namen geen deel aan katholiek onderwijs en 
waarom niet? Omdat deze vraag niet systematisch voor de hele periode onder
zocht kon worden, volstaan we met enkele losse opmerkingen. 
— In vergelijking met andere steden was de zogenaamde vullingsgraad (het 
percentage katholieke kinderen dat katholiek onderwijs volgt) van het katholiek 
onderwijs te Arnhem tot 1920 gering.3 In 1872 bedroeg hij ca. 20%, rond 1900 
lag dit tussen 70% en 75%. Meer dan een kwart van de Arnhemse katholieke 
kinderen ontving geen katholiek onderwijs. Tot 1920 bleef ongeveer 50-60% van 
het totaal aantal katholieke jongens buiten het katholiek onderwijs, tegenover 
5 à 10% van de meisjes. 
— Een van de oorzaken van deze lage vullingsgraad tot 1920 lag in de te geringe 
capaciteit van de scholen. Bovendien was het katholiek onderwijs relatief duur. 
Veel kinderen van "minvermogende ouders", vooral jongens, bezochten om die 
reden het openbare onderwijs. Zoals uit tabel 24 blijkt, telde het katholiek 
onderwijs relatief weinig kosteloos schoolgaande kinderen.4 

Tabel 24. Het aantal kosteloos schoolgaande kinderen naar richting, in per
centages 

Jaar 

1900 
1910 

1920 

Openbaar 

79 
75 

76 

Katholiek 

14 
17 

I 

24 

Overig-bijzonder 

7 
8 
I 

Totaal 

3701 
4315 

4076 

— Na 1920 steeg de vullingsgraad van het katholiek lager onderwijs. Twee 
sociografen van het Katholiek Research Bureau kwamen in 1955 echter tot de 
conclusie dat het katholiek onderwijs gemeden werd door 14% van de kinderen 
geboren uit een huwelijk van twee katholieken en maar liefst 71% van de 
kinderen uit gemengde huwelijken.5 Het totale verlies voor het katholieke 
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onderwijs bedroeg volgens hen ongeveer 2200 leerlingen, genoeg voor zes 
complete scholen.6 

De verhouding tusssen openbaar en katholiek onderwijs geeft een andere 
indicatie van die vullingsgraad. In tabel 25 staan de cijfers. De gegevens voor 
1990 hebben betrekking op de basisscholen, waarin sinds 1986 zowel het 
kleuter- als het lager onderwijs zijn ondergebracht. 

Tabel 25. De samenstelling van het totaal aantal leerlingen op lagere scholen 
naar richting, in percentages. 

Jaar 

1900 
1910 
1920 
1930 
1950 
1960 
1970 
1985 
1990 

Openbaar 

62 
62 
59 
44 
34 
35 
33 
40 
38 

Katholiek 

26 
24 
24 
31 
42 
41 
41 
34 
39 

Overig-bijzonder 

12 
14 
17 
25 
24 
24 
26 
26 
23 

Totaal 

8514 
9829 

10922 
11789 
11014 
15731 
13215 
7855 
10399 

In de jaren twintig liep het bijzonder onderwijs de achterstand in op het 
openbare onderwijs. Hieruit blijkt de betekenis van de financiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs in 1920. Reeds in 1925 bezocht meer dan 
de helft van de Arnhemse kinderen scholen voor bijzonder onderwijs.7 Het 
katholiek lager onderwijs was vanaf 1945 tot in de jaren zeventig het omvang
rijkst met een aandeel van ongeveer 40%.8 Na 1970 liep dat terug tot 34% in 
1985. De gegevens over 1990 wijzen daarentegen weer op terreinwinst van het 
katholiek onderwijs. 

2. KATHOLIEK ONDERWIJS TEGEN DE VERDRUKKING IN, 1850-1890 

In het subsidieloze tijdperk tot 1890 speelden lokale omstandigheden een 
belangrijke rol in de geschiedenis van bijzondere scholen.9 De vóór 1890 
opgerichte katholieke scholen komen daarom hierna relatief uitgebreid aan de 
orde.10 We beginnen met de scholen die werden opgericht vóór het in werking 
treden van de onderwijswet van 1857. 

Katholiek onderwijs tot 1857 
Het schooltje in het R.K. Besteedelingenhuis van onderwijzer Janssens, opge
richt in 1837, werd tot 1840 oogluikend toegestaan door schoolopziener domi
nee H. Donker Curtius.11 Zijn opvolger С Robidé van der Aa verbood deze 
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school. Door zijn toedoen werd Janssens door de rechter veroordeeld. Pro
testen van de onderwijzer en van het bestuur van het weeshuis haalden niets 
uit.13 Na bijna tien jaar mocht Janssens uiteindelijk in 1850 een "bijzondere 
school der tweede klasse" voor jongens beginnen.14 De actie ten behoeve van 
deze eerste, volwaardige katholieke school staat bekend als de "zaak Janssens" 
of de "Arnhemse schoolkwestie".15 Deze actie verdient een aparte bespreking, 
omdat ze een duidelijk inzicht geeft in de Arnhemse machtsverhoudingen en in 
de machtsmiddelen die de katholieken ter beschikking stonden. 

Aanleiding tot het conflict tussen Arnhemse katholieken en gemeentelijke 
autoriteiten was een verschil van mening over de interpretatie van het Konink
lijk Besluit van 1842, met name over het daarin opgenomen evenredigheids
beginsel. Dit hield in dat bij het opvullen van vacatures van hoofden van 
scholen en van plaatselijke en provinciale schoolcommissies de godsdienstige 
samenstelling van de bevolking in acht genomen diende te worden. Het KB van 
1842 gaf daarmee niet zozeer mogelijkheden tot stichting van eigen scholen als 
wel tot deprotestantisering van de openbare school via benoemingen. Onder 
verwijzing naar dit KB meenden Arnhemse katholieken aanspraak te kunnen 
maken op tenminste één katholieke onderwijzer. Zij verkeken zich echter op de 
houding van het stadsbestuur, "dat tot het bittere einde een poging om een 
katholiek hoofd van een school te krijgen, tegenwerkte".16 

Wat was het geval? Janssens richtte in 1842 en 1843 verzoeken aan de ge
meenteraad om een bijzondere school der tweede klasse te mogen begin
nen voor kinderen uit de "gemiddelde burgerstand".17 Zijn verzoek in 1843 
werd ondersteund door diverse rekesten van katholieke ingezetenen. De 
gemeenteraad wees op advies van de plaatselijke schoolcommissie dit verzoek 
om twee gronden af: nieuwe scholen waren overbodig en de oprichting van een 
school voor een bepaalde godsdienstige richting was volgens de wet van 1806 uit 
den boze.18 

Het Koninklijk Besluit van 1842 gaf Janssens de mogelijkheid bij Gedepu
teerde Staten in hoger beroep te gaan, en aldus geschiedde. Naar de mening 
van dit college werd het evenredigheidsprincipe in Arnhem op "een in het oog 
vallende wijze" niet nageleefd.19 Het gemeentebestuur werd zelfs halsstar
righeid en onverdraagzaamheid verweten. Uiteraard mocht het onderwijs niet 
ondergeschikt worden gemaakt aan de invloed van enkele kerkgenootschappen, 
maar "zelfs de vrijzinnige geest van het protestantisme kan het niet wettigen, 
dat de R.K., gelijk te Arnhem het geval is, geheel buiten betrekkingen tot het 
onderwijs worden gehouden, het moge dan opzettelijk of onwillekeurig heeten", 
zo schreef het college van Gedeputeerde Staten aan de minister.20 Het provin
ciebestuur had inmiddels het besluit van de gemeente nietig verklaard en 
Janssens toestemming gegeven een maatschappelijke school der tweede klasse 
te openen. Hij moest dan wel eerst een vergelijkend examen afleggen.21 

De "zaak Janssens" kreeg hierna een andere wending. Janssens en een 
aantal katholieke ingezetenen vroegen bij de minister dispensatie aan, zij wilden 
ontheffing van het voorgeschreven examen. Tegelijkertijd schakelde het ge-
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meentebestuur de minister in om de beslissing van het provinciebestuur onge
daan te maken. De "zaak Janssens" groeide dus uit van een lokaal conflict 
tussen katholieken en het stadsbestuur tot een competentiestrijd tussen gemeen
te en provincie. De minister van binnenlandse zaken, W. baron Schimmel-
penninck van der Oye, en de Koning zouden uiteindelijk in 1845 het conflict in 
het voordeel van de gemeente beslechten. 

De verbreding van het conflict had aan katholieke zijde tot gevolg dat in 
plaats van Janssens en de regenten van het bestedelingenhuis enkele adellijke 
heren de regie in handen kregen. Figuren als J.A. van Nispen tot Sevenaer, A.F. 
baron van Lamsweerde en A.W. baron van Hugenpoth tot Aerdt bepaalden de 
strategie, schreven verzoekschriften en oefenden via directe relaties en contac
ten pressie uit op provinciale bestuurders en op het landsbestuur. 

Dit groot geschut mocht de katholieken te Arnhem echter niet baten. 
Formeel had de gemeente met de weigering het gelijk aan haar zijde, zo stelden 
de hoogste autoriteiten. De gemeente won dus uiteindelijk het pleit, niet alleen 
van de katholieken maar ook van de provincie. De katholieken stond niets 
anders te doen dan te wachten op een vacature, waarvoor zich dan een katho
lieke onderwijzer kon aanmelden die zich vervolgens aan een vergelijkend 
examen moest onderwerpen. Janssens meldde zich wel, maar trok zich vlak voor 
het examen terug. Onder invloed van Thorbecke en de grondwet van 1848 
besloot het gemeentebestuur in 1850 het katholieke verzoek alsnog in te 
willigen.22 Deze plotselinge koerswending hing ook samen met het vertrek van 
enkele Arnhemse bestuurders die zich steeds fel hadden verzet tegen de 
aspiraties van katholieken.23 

In de 'katholieke' verweerschriften en petities stonden drie thema's en motieven 
centraal. In de eerste plaats maakten de katholieken zich kwaad over het feit 
dat "ze noch in de provinciale, noch in de plaatselijke schoolcommissie, noch 
in de Arnhemse gemeenteraad gehoor vonden voor hun wens tot benoeming 
van een katholiek als onderwijzer te Arnhem".24 Ze weten dit aan het ontbre
ken van katholieken in bovengenoemde organen. Bovendien begrepen ze niet 
waarom 400 joden wél een eigen school werd toegestaan en 7000 katholieken 
niet. Ten derde werd op nogal bescheiden toon gesteld dat de protestantse 
bovenlaag in Arnhem weinig op had met het katholieke streven naar erkenning 
en daarom moedwillig voorbijging aan de intentie van het KB van 1842.25 In dit 
verband wezen de katholieken er herhaaldelijk op dat ze geen godsdienstige 
school wilden, zoals het gemeentebestuur hun voortdurend tegenwierp, maar 
een maatschappelijke school der tweede klasse voor eigen rekening. In deze 
"Arnhemse schoolkwestie" raakte het motief van godsdienstige opvoeding en 
onderwijs ondergesneeuwd door dat van erkenning van aanspraken en recht
vaardige behandeling. Opvallend is dat de geestelijkheid tijdens deze actie 
bewust niet op de voorgrond trad, om naar eigen zeggen "anti-katholieke 
gevoelens niet een kans te geven".26 

158 



Hoewel Janssens weliswaar vanaf 1855 een jaarlijkse gratificatie kreeg van 
het gemeentebestuur voor zijn onderwijs aan de armen, bleef dit bestuur 
afwijzend staan tegenover katholiek onderwijs.27 De geschiedenis van de "zaak 
Janssens" dreigde zich in 1855 zelfs te herhalen met de aanvraag voor een 
"bijzondere school der tweede klasse voor jonge juffrouwen uit de gegoede 
burgerstand" van mejuffrouw Van der Bach.28 De gemeenteraad van Arnhem 
was niet bereid te handelen in de geest van het door Thorbecke in 1849 in gang 
gezette beleid en wees dit verzoek in eerste instantie af. Maar ook deze keer 
lieten de katholieken het er niet bij zitten en zij tekenden beroep aan bij 
Gedeputeerde Staten. Onder druk van dit college, waarin sedert 1853 E. van 
Voorst tot Voorst zitting nam als eerste katholieke gedeputeerde in Gelderland, 
stond de gemeenteraad de vestiging van Van der Bach als hoofd van een 
bijzondere school der eerste klasse toe.29 Als voorwaarde werd gesteld dat er 
geen kinderen mochten worden toegelaten waarvan de ouders niet bijdroegen 
tot oprichting en instandhouding van de school. De belangstelling voor de 
school viel tegen. Na twee jaar moest ze uit financiële nood worden gesloten.30 

De affaire Van der Bach was voor pastoor-deken Brouwer een van de aanlei
dingen de minderheidsposite van de Arnhemse katholieken in kaart te brengen 
en de Arnhemse "verdraagzaamheid" te hekelen in het hiervoor al besproken 
pamflet Arnhem, naar waarheid geschetst; door een katholiek Nederlander?1 

Veel explicieter dan bij de zaak Janssens het geval was, kwam in de affaire 
Van der Bach het belang van godsdienstige opvoeding aan de orde evenals de 
inhoud van het onderwijs. Als schrijver van een door ongeveer 50 katholieke 
burgers ondertekend rekest schreef baron G. van Dorth tot Medler dat de 
verstandelijke ontwikkeling van een kind niet kon worden toevertrouwd aan een 
onderwijzer die godsdienstig onverschillig, of van andere godsdienst dan het 
kind was. "Niet dan met uiterste weerzin kunnen katholieke ouders hun 
kinderen blootstellen aan zulke gevaren", zo betoogde hij. Bovendien was naar 
zijn mening de "volkomen eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging op 
het stuk van onderwijs" de beste waarborg voor maatschappelijke verdraag
zaamheid.32 Onder invloed van de onderwijswet van 1857 zouden voorstanders 
van katholiek onderwijs in de decennia daarna die opvatting van Van Dorth tot 
Medler c.s. in steeds krachtiger bewoordingen naar voren brengen. Liberale 
katholieken werd geleidelijk het zwijgen opgelegd. 

1857-1890: scholen op eigen kosten 
De wet van 1857 bracht zowel duidelijkheid als teleurstelling: oprichting van 
bijzondere scholen was voortaan geoorloofd maar zij moesten volledig uit eigen 
kas betaald worden.33 Voor de stichting en bekostiging van scholen waren de 
katholieken op zichzelf aangewezen, in de strijd om erkenning en gelijkstelling 
lag echter een samenwerking met andere voorvechters van het bijzonder 
onderwijs voor de hand. De in 1878 uitgevaardigde onderwijswet van Kappeyne 
van de Coppello had voor het bijzonder onderwijs een kostenverhogend effect. 
De wet gaf mede daardoor aanleiding tot een petitiebeweging onder anti-
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revolutionairen met de katholieken in hun kielzog. Het hiermee op gang 
gebrachte politieke 'monsterverbond' tussen katholieken en antirevolutionairen 
resulteerde in 1889 in de onderwijswet van Mackay. Hiermee was de eerste stap 
gezet naar erkenning van het bijzonder onderwijs. Een derde deel van de 
uitgaven van de scholen kwam vanaf 1890 voor rijkssubsidie in aanmerking.34 

In de volgende schets van mobiliseringsprocessen ten behoeve van het katholiek 
lager onderwijs te Arnhem worden de effecten van de wetten van 1857, 1878 en 
1889 belicht. 

In 1863 begon Insula Dei met haar eerste meisjesschool: een taalschool voor 
burgermeisjes.35 In de eerste jaren ging het deze school niet voor de wind. De 
belofte om les te geven in de Franse en Duitse taal kon onvoldoende worden 
waargemaakt, omdat er geen deskundige en bevoegde leerkrachten waren. Veel 
katholieke ouders besloten hierop hun dochter van school te halen.36 Na twee 
moeizame decennia begon in de jaren tachtig een periode van expansie en 
voorspoed voor het meisjesonderwijs. De al bestaande school werd uitgebreid 
met een tienklassige zogenaamde "Franse" school (1886) en er kwamen nieuwe 
meisjesscholen: de Hiëronymusschool (St. Annaschool) in 1881 met aparte 
afdelingen voor arme en welgestelde kinderen, in 1886 de Aloysiusschool voor 
arme meisjes en tenslotte in 1894 de Catharinaschool in Klarendal voor zowel 
arme kinderen als burgerkinderen.37 Met deze vier scholen kon Insula Dei tot 
in de jaren twintig plaats bieden aan ca. 90% van de katholieke meisjes. 

Het verhaal van het jongensonderwijs is anders. De school van Janssens 
kreeg pas in de jaren zeventig gezelschap van nieuwe katholieke jongensscholen. 
Het begon met de Vincentiusschool, in 1874 opgericht door de Vincentius-
vereniging op initiatief van de advocaat A. Sinkel. Het zou de eerste katholieke 
school moeten worden waar kinderen (zowel jongens als meisjes) van arme 
ouders terecht konden.38 Sinkel voelde er niets voor gezinshoofden te verplich
ten hun kinderen naar een stadsschool te zenden, zonder te weten "of op die 
scholen ook schade wordt toegebracht aan de godsdienst".39 H. Thijssen, 
gemeente-arts en het katholieke lid van de plaatselijke onderwijscommissie, 
mocht beweren dat op die openbare scholen een levensbeschouwelijke neutrali
teit in acht genomen werd, Sinkel en de zijnen bleven kritisch. Zij waren van 
mening dat zelfs strikt neutrale scholen niet aan te bevelen waren, omdat aldaar 
de wetenschap werd geleerd "zonder getoetst te zijn met het geloof".40 De 
kundigheden die op de openbare scholen werden onderwezen, wogen voor 
Sinkel c.s. niet op tegen de schade die door het ongodsdienstige onderwijs aan 
de jeugd werd toegebracht. De Vincentiusvereniging besloot daarom in 1873 
geen stuiver meer te geven om arme katholieke kinderen op openbare scholen 
te plaatsen, maar alles in het werk te stellen om zelf een school voor arme 
kinderen te beginnen. Zolang dat niet lukte, wilde ze die kinderen op reeds 
bestaande katholieke scholen plaatsen. 

Als kersverse president van de Vincentiusvereniging toog Sinkel in 1874 aan 
het werk. Hij bood een huis te huur aan waar meteen met een kleine school 
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begonnen kon worden. De onderwijzer werd betaald door de leden van de 
Vincentiusvereniging. Ondertussen trachtte men binnen de Arnhemse katho
lieke gemeenschap via collectes en periodieke giften middelen te verwerven 
voor een nieuw schoolgebouw voor maar liefst 500 leerlingen.41 Het zat de 
Vincentiusvereniging echter niet mee. Een eerste tegenslag kreeg de vereniging 
te verduren met het afkeuren van het lokaal door de onderwijsinspectie. De 
invloed van Thijssen moest nu worden aangewend om sluiting van de school te 
voorkomen.42 

De tweede tegenslag was de nogal tegenvallende opbrengst van de twee 
inzamelingsacties ten behoeve van de nieuwe school. Het initiatief van de 
Vincentiusvereniging bleek door veel katholieken niet of nauwelijks op prijs te 
worden gesteld. Er waren nogal wat katholieke burgers die het stichten en 
besturen van een school uitsluitend als een taak van de geestelijkheid be
schouwden.43 Zij gaven daarom de voorkeur aan parochiële scholen, en wel 
die waar hun kinderen terecht konden. Met name pastoor Van Basten Baten
burg droeg zijn steentje bij aan deze tegenstand. Weliswaar steunde hij het 
initiatief van de Vincentiusvereniging, maar hij liet ook geen gelegenheid 
onbenut om te benadrukken dat de nieuwe school toch vooral een armenschool 
moest zijn, en dat de bestaande scholen niet vergeten moesten worden.44 

Hiermee bedoelde hij de school van Janssens, die na het overlijden van de 
onderwijzer wegkwijnde en van de ondergang gered moest worden. 

De Vincentiusvereniging zag zich genoodzaakt haar bouwplannen bij te 
stellen tot een school voor ca. 200 leerlingen. Zelfs deze school was echter van 
meet af aan een te zware financiële last, de laatste wilsbeschikking van Sinkel 
— de schenking van het huis — ten spijt In 1877 nam de Martinusparochie deze 
school over.45 Inmiddels was in 1875 de Walburgschool voor jongens gesticht 
door het kerkbestuur van de Walburgisparochie.4* In 1881 kwam hier de Jozef
school bij. Deze was bestemd voor jongens wier ouders "nog net even iets 
betalen kunnen".47 De Eusebiusparochie bleef niet achter en lijfde in 1876 de 
school van Janssens als parochiële school in. De jaren zeventig brachten dus 4 
parochiële scholen. Vanwaar die activiteit? 

Belangrijke impulsen om tot stichting van die scholen over te gaan kwamen 
van het Mandement van de bisschoppen in 1868 en de naar aanleiding hiervan 
in 1869 opgerichte Vereniging tot bevordering van het Katholiek Bijzonder Onder
wijs in het Aartsbisdom, Sint Ludgerus. Pastoor-deken Brouwer en С van Nispen 
tot Sevenaer waren nauw betrokken bij de oprichting en eerste werkzaamheden 
van deze vereniging. Na de dood van Brouwer in 1873 nam Van Basten Baten
burg een prominente positie in. Aartsbisschop A. Schaepman wilde meteen na 
de oprichting in 1869 aan het werk omdat "bij het meer en meer veld winnen 
van het ongeloof ... de openbare of staatschool van lieverlede geheel onbruik
baar" zou worden.48 Het was volgens hem "dringend noodzakelijk om van de 
door de Schoolwet gelatene vrijheid van onderwijs, hoe gering deze dan ook 
mogen weezen, zooveel mogelijk en zoo spoedig mogelijk partij te trekken".49 

De vereniging ging de belangen van het katholiek bijzonder onderwijs bevor-
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deren door de oprichting van parochiële scholen te stimuleren, de opleiding van 
onderwijzers ter hand te nemen en een pensioenfonds voor onderwijzers in te 
richten.50 Dat kostte allemaal geld, vandaar dat elke pastoor in zijn parochie 
werkende leden, contribuanten en donateurs moest werven. Dit gebeurde ook 
in Arnhem. 

De groei van het jongensonderwijs was een van de effecten van dit aartsdio
cesane offensief. Die expansie had een toenemende vraag naar middelen tot 
gevolg en leidde aldus tot concurrentie en vervolgens tot onenigheid over de 
besteding van het schaarse geld. Hoewel de aartsdiocesane St. Ludgerusvereni-
ging een financieel beroep deed op de Arnhemse markt, maakte zij dit echter 
ruimschoots goed door ondersteuning van de Arnhemse jongensscholen waar
door deze in ieder geval het subsidieloze tijdperk tot 1890 konden overbrug
gen.51 Met de wet van 1889 brak voor het katholieke onderwijs een nieuwe 
periode aan, die tot de volledige financiële gelijkstelling in 1920 zou duren. 

3. EEN PAS OP DE PLAATS, 1890-1920 

Waarom bleef het katholieke jongensonderwijs tussen 1890-1920 achter bij het 
meisjesonderwijs? De oorzaak van deze achterstand lag niet in externe factoren 
als wetgeving maar moet worden gezocht in interne factoren als de organisatie 
en de financiën. Om met het eerste te beginnen, Insula Dei verzorgde het totale 
meisjesonderwijs, terwijl de organisatie van het jongensonderwijs daarentegen 
in handen lag van diverse parochies en instellingen. Het in 1897 tot stand 
gekomen stedelijk schoolbestuur St. Willibrord slaagde evenmin in het bewerk
stelligen van organisatorische eenheid. 

De verschillen met betrekking tot de financiering waren echter minstens zo 
belangrijk. Voor Insula Dei was het onderwijs lange tijd slechts een middel om 
inkomsten te vergaren voor de verpleging van wezen en oude lieden. In 1903 
verklaarde het bestuur dat zonder de opbrengst der scholen het niet mogelijk 
zou zijn het werk voor de wezen en bejaarden voort te zetten en "dat juist het 
bouwen en verbeteren onzer scholen onze ontvangsten gestadig heeft doen 
toenemen en het mogelijk heeft gemaakt ook het Gesticht zelve uit te brei
den".52 Ongeveer 70 zusters hielden zich in 1903 dagelijks bezig met het 
onderwijs "zonder andere vergoeding dan kost, kleeding en inwoning". Voor 
"het verbouwen en verbeteren van de scholen was nooit de publieke liefdadig
heid ingeroepen" maar werd tot dusverre volstaan met leningen waarvan rente 
en aflossing ruimschoots met schoolgelden en subsidies betaald konden wor
den.53 Uit de jaarrekeningen van de periode 1890-1920 blijkt dat Insula Dei 
winst maakte op het onderwijs, mede omdat de brei- en naaiwerken van de 
schoolmeisjes goed verkocht werden. Tekenend voor de financiële bloei was het 
feit dat de regenten de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar 
onderwijs Vierden' met flinke giften aan de toekomstige R.K. Universiteit, het 
moederhuis van de Zusters van Tilburg, en de RK HBS. Alleen al omdat relatief 
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dure leken moesten worden ingehuurd, lagen de kosten van het jongensonderwijs 
aanmerkelijk hoger. Niettemin vragen we ons af waarom het stedelijk schoolbe
stuur St. Willibrord er niet in slaagde het jongensonderwijs uit te breiden? 

Het R.K. Schoolbestuur St. Willibrord (1897-1982) ontstond op initiatief van 
deken J. Dobbelmann.54 Voor de oprichting werden drie motieven aange
voerd.55 In de eerste plaats moesten minimaal twee scholen worden gesticht 
waar jongens van minvermogende ouders les konden krijgen. In de tweede 
plaats moesten de parochies tot samenwerking komen. Voor de parochie
besturen was de school in feite een ondergeschikte zaak en een zware financiële 
last. Zij slaagden er ook niet in "voldoende offervaardigheid" los te maken. In 
de derde plaats werd als motief aangevoerd dat verschillende standen met recht 
verschillende eisen aan een school stelden en dientengevolge uiteenlopend 
schoolgeld betaalden. Met het oog hierop konden de parochies de concurrentie 
met de stadsscholen nooit aan. Deze waren immers op de hele stedelijke 
bevolking gericht. Er moest dus een stedelijk katholiek schoolbestuur komen 
"dat de zaken zo kan indelen dat elke stand aan zijn trekken kan komen".5* 
Dit bestuur kreeg dus niet alleen het administratieve en financiële beheer over 
de vier jongensscholen, maar had daarnaast ook te zorgen voor uitbreiding en 
differentiatie van het onderwijsaanbod, voor propaganda ten behoeve van het 
katholieke jongensonderwijs en tenslotte voor meer financiële middelen. 

Willibrord begon voortvarend. Nog vóór 1900 regelde het de bijdragen van 
de parochies aan het schoolbestuur, kwamen er instructies voor het personeel, 
werd de school in de Martinusparochie met enkele lokalen uitgebreid, en begon 
het een nieuwe school voor burgerkinderen, de St Willibrordusschool.57 Met 
deze laatste daad riep het schoolbestuur weerstand op. Waarom was er geen 
volksschool opgericht, zo vroegen velen zich af.58 St. Willibrord zei profijt te 
willen "trekken uit den wensch van vele burgers naar een roomsche school te 
Arnhem, waar hun zonen voldoend (uitgebreid) lager onderwijs zouden kunnen 
gemeten om later gymnasium of hogere burgerschool te bezoeken of in de 
handel te gaan".59 Door het hoge schoolgeld zou de school winst gaan opleve
ren en deze zou ten goede komen aan het onderwijs voor de minvermogenden. 

De school voldeed echter niet aan de verwachtingen en werd in 1907 
samengevoegd met de oudere Walburgschool. Hiermee was het probleem niet 
de wereld uit, zeker niet toen St. Willibrord in 1909 op eigen houtje het besluit 
nam een hoog schoolgeld te vragen voor deze school. Een kort daarvoor 
opgerichte R.K. Schoolvereniging, die zich met systematische propaganda voor 
het katholieke onderwijs zou gaan bezighouden en een schoolfonds wilde 
instellen, voelde zich niet alleen gepasseerd maar kon zich ook niet verenigen 
met de hardnekkige preoccupatie van St. Willibrord met onderwijs voor burger-
kinderen.60 Serieuze pogingen om scholen voor "minvermogende jongens" te 
bouwen waren tot dusver niet gedaan, zo stelde de Schoolvereniging. Na het 
onstuimige begin met zijn bijdrage aan de oprichting van de Gelderse Spaar
bank in 1899 en de organisatie van een grootscheepse fancy-fair en loterij in 
1900 had het schoolbestuur niets meer ondernomen.61 
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Het conflict tussen het regenteske schoolbestuur en de democratischer 
ingestelde schoolvereniging laaide zo hoog op, dat aartsbisschop Van de 
Wetering tussen beide moest komen. Hij was met de pastoors Schoemaker en 
Nagels van mening dat de desbetreffende school in ieder geval kostendekkend 
moest zijn. De beste oplossing was volgens Van de Wetering de omzetting tot 
een voor iedereen toegankelijke school voor gewoon lager onderwijs.62 De 
schoolvereniging kreeg hiermee weliswaar het gelijk aan haar zijde, door andere 
maatregelen van de aartsbisschop werd zij tegelijkertijd in haar functioneren als 
spreekbuis van ouders en onderwijzers sterk beknot.63 Het standsconflict met 
de hoge heren van het schoolbestuur leidde uiteindelijk tot opheffing van de 
vereniging. Direct gevolg was dat propaganda en geldinzameling voor het 
katholiek onderwijs voorlopig op een zeer laag pitje kwamen te staan. Mede 
vanwege dit oud zeer kwam drie jaar later het door de onderwijzersvereniging 
St. Lebuïnus opgerichte Comité van Actie voor Katholiek Onderwijs niet van de 
grond.64 

Het conflict met de R.K. Schoolvereniging was er slechts één uit een rij van 
vele.65 Het schoolbestuur St Willibrord wist zich tot 1920 voortdurend gekweld 
door problemen met onderwijzers en vooral met parochies. De onderwijzers 
organiseerden tussen 1912 en 1917 diverse salarisacties en ageerden in 1917 fel 
tegen de komst van de Fraters van Utrecht.66 Met de nieuwe onderwijswet in 
zicht viel het St. Willibrord echter toen niet zo moeilijk aan de looneisen 
tegemoet te komen.67 De meningsverschillen met de parochies waren ernstiger 
en betroffen zaken als hun jaarlijkse bijdragen, het eigendom en het onderhoud 
van de schoolgebouwen, de opzet van mobilisatiecampagnes en de besteding 
van beschikbare middelen.68 In financieel en organisatorisch opzicht bleek het 
schoolbestuur met handen en voeten gebonden te zijn aan parochies die als 
gevolg van onderlinge naijver niet tot een gemeenschappelijk beleid konden 
komen. Het parochiële particularisme was zeer hardnekkig. Twee voorbeelden 
ter illustratie. 

Het eerste voorbeeld betreft de oplossing van een lang slepend geschil over 
de jaarlijkse parochiële bijdragen aan St. Willibrord in 1914. De oude regeling 
dateerde uit 1898 en hield in dat de Walburgisparochie ver weg de grootste 
bijdrage leverde. De Joannesparochie daarentegen droeg tot 1908 geen cent bij. 
Omdat het stedelijk schoolbestuur niet bij machte was een nieuwe, bevre
digende verdeelsleutel te ontwerpen, verzochten de parochies de aartsbisschop 
in 1914 de knoop door te hakken.69 

Het tweede voorbeeld van parochieel particularisme dateert ook uit 1914. 
Pastoor Bos van de Joannesparochie was deze keer dwarsligger. Hij weigerde 
aanvankelijk de door zijn parochianen bijeengebrachte middelen in de kas van 
de in 1914 door St Willibrord ingestelde Schoolpenning-vereniging te storten.70 

Bos verdedigde deze manoeuvre door erop te wijzen dat uit navraag bij 600 
parochianen was gebleken dat zij hun penningen liever zagen aangewend ten 
behoeve van een school voor jongens uit eigen parochie. Wederom trad de 
aartsbisschop op als scheidsrechter. St. Willibrord kreeg wel al het geld, onder 
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voorwaarde dat de eerstvolgende nieuwe school op de grens van of binnen de 
Joannesparochie gebouwd zou worden.71 Bovendien moest binnen drie jaar de 
eerste steen hiervoor gelegd zijn. Gedwongen door de eerste wereldoorlog was 
het schoolbestuur wel genoodzaakt enkele concrete plannen in de ijskast te 
zetten. Mede daarom duurde het tot 1920 aleer de Ludgerusschool werd 
gesticht op de grens van de parochies van Martinus en Joannes. Zeer tegen de 
zin van pastoor Bos kwam deze school vooral ten goede aan de Martinus-
parochie, waar in 1919 slechts 25% van de jongens een katholieke school 
bezocht.72 

In de jaren twintig begon het katholieke jongensonderwijs aan een flinke 
opmars. In ruim 10 jaar tijd werd de achterstand op het meisjesonderwijs inge
haald. 

4. EXPANSIE EN DIFFERENTIATIE, 1920-1950 

De lager-onderwijswet van 1920 had tal van gevolgen voor het katholiek lager 
onderwijs te Arnhem. Puntsgewijs noemen we de volgende. 
— Door de wet kwam het lager onderwijs in een ruimer financieel jasje te zitten. 
Dat kwam naar voren in 1921 toen werd bepaald dat de opbrengst van de pas 
in 1917 ingestelde schoolcent (Antoniuspenning) — een periodieke collecte in 
alle Arnhemse kerken ten behoeve van het lager onderwijs — voortaan ten 
goede zou komen aan de nieuwe R.K. HBS. 
— De aandacht richtte zich na 1920 niet meer zozeer op het verwerven van 
middelen in eigen kring maar op het zo voordelig mogelijk benutten van 
wettelijk erkende mogelijkhedea Voor uitbreiding van het onderwijs kon 
voortaan steun bij het gemeentebestuur worden afgedwongen. 
— De wet gaf aanleiding tot interne concurrentie en organisatorische versnippe
ring: meer leerlingen, meer scholen en meer schoolbesturen. Omdat de wet het 
elke als rechtspersoon erkende parochie toestond zelf een school te beginnen, 
ondernam Pastoor Bos meteen in 1920 al een poging het door hem al lang met 
argwaan bekeken stedelijk schoolbestuur St Willibrord om te zetten in paro
chiële schoolbesturen. Dit mislukte ternauwernood.73 Pastoor van de Loo van 
de nieuwe Jozefparochie rook wel een kans op succes en kreeg in 1924 zeer 
tegen de zin van St. Willibrord — toestemming voor een parochiële school. 
Pastoor Bos zag dit succes van zijn collega met lede ogen aan en ook hij 
besloot, na raadpleging en goedkeuring van de aartsbisschop en de bisschoppe
lijke onderwijsinspectie, het stedelijke schoolbestuur te passeren met een 
parochiële school. Op grond van oude overeenkomsten werd Bos opnieuw 
teruggefloten. Alleen de na 1920 opgerichte parochies waren vrij zelf scholen te 
stichten.74 

— Tegenover de organisatorische versnippering in Arnhem stond een sterke 
centralisatie op landelijk niveau in de vorm van het in 1920 opgerichte R.K. 
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te Den Haag. Dit bureau 
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adviseerde de schoolbesturen over toepassing van wetsartikelen en over tal van 
administratieve en personele zaken. Tengevolge hiervan raakten de aartsbis
schoppelijke burelen zelfs buiten beeld. Het bestuur van St. Willibrord moest 
aanvankelijk niets hebben van het Centraal Bureau. Het vond het door de 
bisschoppen verplicht gestelde lidmaatschap te duur en zei bovendien geen hulp 
nodig te hebben.75 Deze houding veranderde in 1924 toen St. Willibrord 
verwikkeld raakte in een juridisch gevecht met de gemeente over de recht
matigheid van een aanvraag voor een nieuwe school.76 

— De onderwijswet stelde een uniform onderwijsprogramma in en maakte wat 
dit betreft een eind aan standsdifferentiatie.77 Bij de planning van scholen, de 
recrutering van leerlingen en de samenstelling van klassen bleven standsver
schillen een rol spelen.78 

— Het aantal leerkrachten nam toe. Dit ging gepaard met laïcisering: meer 
leken en minder religieuzen. Tabel 26 geeft enkele cijfers. 

Tabel 26. Religieuzen en leken als leerkrachten in het lager onderwijs, in 
absolute aantallen. 

Jaar 

1880 
1890 
1900 
1912 
1922 
1930 
1940 
1950 

Mannelijke 
religieuzen 

— 
— 
— 
5 

15 
19 
11 

Vrouwelijke 
religieuzen 

6 
15 
37 
45 
38 
28 
21 
13 

Leken 

8 
14 
20 
24 
49 
79 
72 

106 

Totaal 

14 
29 
57 
69 
92 

122 
112 
130 

— Tenslotte noemen wij de verschuiving van de aandacht van het lager naar het 
voortgezet onderwijs. Aan de strijd voor gelijkstelling van het bijzonder met het 
openbare vervolgonderwijs kwam pas na 1945 een einde.79 Dit was ook in 
Arnhem het geval. 

5. HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Vóór 1920 stelde het katholiek voortgezet onderwijs in Arnhem weinig voor. 
Katholieke jongens van welgestelde ouders hadden de keuze tussen openbare 
stedelijke scholen voor voortgezet onderwijs en elitaire katholieke kostscholen 
buiten de stad. Vanaf 1899 konden jongens terecht op een school voor uitge
breid lager onderwijs (ULO), die door St. Willibrord was gesticht "om kinderen 
van den eersten stand te laten vinden, wat zij vroeger op kostscholen von
den".80 Vervolgens kwam in 1907 herhalingsonderwijs van de grond. De Centra
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le Patronaatscommissie St. Joseph en het R.K. Schoolbestuur St. Willibrord 
namen hiertoe het initiatief.81 Tenslotte startte de R.K. Middenstandsvere
niging in 1912 een handelsavondcursus. De gemeente en de provincie stelde 
hiervoor in 1913 subsidies beschikbaar onder voorwaarde dat de cursus voor 
iedereen openstond, ongeacht godsdienstige en politieke gezindheid. Voor 
katholieke meisjes waren de onderwijsvoorzieningen nog schaarser. Vanaf 1886 
konden zij de tienklassige Franse school van Insula Dei bezoeken, een voorlo
per van het ULO. In 1901 begon Insula Dei met een zogenaamde Normaal-
school, een opleiding tot onderwijzeres.82 

Rond 1920 breidde het katholieke voortgezet onderwijs te Arnhem zich uit. 
Dit kwam in de eerste plaats omdat de financiële gelijkstelling tevens van 
toepassing was op het uitgebreid lager onderwijs.83 In de tweede plaats trad in 
1921 de Wet op het Nijverheidsonderwijs in werking. Hiermee verplichtte het 
rijk zich 70% van de kosten van dit onderwijs voor zowel jongens als meisjes te 
dragen.84 In de derde plaats kwamen er ruimere voorzieningen voor het voort
gezet hoger en middelbaar onderwijs: in enkele jaren tijds werd de subsidie van 
het rijk verdrievoudigd tot 80% van de kosten in 1922.85 Gedwongen door 
economische recessie en een daarmee gepaard gaande verminderde financiële 
armslag vaardigde de rijksoverheid in 1924 echter het zogenaamde "stopwetje" 
uit, waarmee de ontplooiingskansen van het nijverheidsonderwijs en het voort
gezet hoger en middelbaar onderwijs sterk beknot werden. Pas na 1945 raakte 
deze stopwet in vergetelheid: in 1956 werd de volledige financiële gelijkstelling 
van het bijzonder en het openbaar voortgezet onderwijs een feit.86 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de ontwikkeling van het plaatselijke 
katholiek voorgezet onderwijs in sterke mate bepaald werd door de van over
heidswege geboden juridische en financiële mogelijkheden.87 Lokale factoren 
hadden invloed op de mate waarin van die mogelijkheden gebruik gemaakt 
werd. 

Uitgebreid lager onderwijs. In 1918 startte Insula Dei een ULO-school voor meisjes als voortzetting 
van de hoogste vier klassen van de "Franse" school.88 Verspreid over de stad kwamen er na 
1945 enkele ULO-scholen bij." 
Nijverheidsonderwijs voor jongens. Het herhalingsonderwijs groeide in 1919 uit tot een R.K. 
Avondvaktekenschool. Volgens de wet op het nijverheidsonderwijs mocht deze school rekenen op 
een rijksvergoeding van 70% van de onkosten, mits de gemeente de resterende kosten voor haar 
rekening nam.n De gemeenteraad stemde hierin toe.*1 Een dagschool stond vanaf 1920 hoog 
genoteerd op het verlanglijstje, maar het zou tot 1952 duren aleer ze kon worden gerealiseerd. 
Eerst was het "stopwetje" en later het gemeentebestuur spelbreker. 
Het Nijverheidsonderwijs voor meisjes kende een vergelijkbare oorsprong. Toen de St. Annavere-
niging als het stedelijk orgaan van de meisjespatronaten en Insula Dei in 1919 begonnen met een 
katholieke avondhuishoudschool, bestonden er al enige tijd diverse mogelijkheden voor meisjes tot 
het volgen van naai- en kookcursussen.91 De nieuwe avondschool, waar de Zusters van Tilburg 
als lerares werkten, kwam in aanmerking voor rijks-, provincie- en gemeentesubsidie. In 1925 
volgde de oprichting van een dagschool voor katholiek huishoudonderwijs. Tot 1938 droeg Insula 
Dei de kosten van deze school.93 De gemeente had weliswaar in 1929 subsidie toegezegd, maar 
stelde ab voorwaarde dat de rijksoverheid ook over de brug moest komen." Diverse bemidde
lingspogingen van directeur-priester Th. Verhoeven van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs 
en Opvoeding ten spijt, pas in 1938 ging de minister van onderwijs overstag.95 Tot 1959 werd de 
huishoudschool geleid door de Zusters van Tilburg.9* 
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Voortgezet onderwijs. In september 1921 opende de R K. Hogere Burger School haar poorten voor 
zowel jongens als meisjes Het initiatief tot oprichting kwam van de Provinciale Gelderse 
Vereniging voor RK Voortgezet en Middelbaar Onderwijs De coeducatie was een unicum in 
katholiek Nederland. De HBS was net op tijd opgericht om ook na de invoering van het "stopwet-
je" in aanmerkmg te komen voor 80% njkssubsidie. Uitbreiding van de school met gymnasium of 
middelbare meisjesschool (MMS) was echter voorlopig uit den boze*7 Een vijfde deel van de 
kosten van de HBS moesten de katholieken uit eigen zak betalen Deze kosten werden bestreden 
door schoolgelden, bijdragen van donateurs, giften van njkere katholieke organisaties als Insula 
Dei, het Elisabeth Gasthuis en de Gelderse Spaarbank, de opbrengst van de Antoniuspenning 
(1921-1950) en van een jaarlijkse collecte m de kerken In 1948 deed de RK HBS, onder de nieuwe 
naam Katholiek Gelders Lyceum, voor het eerst een beroep op de gemeente Arnhem, met name 
voor een bijdrage m de kosten van het gymnasium dat m 1947 gestart was" De gemeente hield 
de boot in eerste instantie af omdat de rijksoverheid meuwe regels voor een volledige subsidiering 
m voorbereiding zou hebben Inderdaad kwam het gymnasium ш 1948 voor een rijkssubsidie m 
aanmerking Toch kreeg het KGL in 1950 een eenmalige subsidie van de gemeente.w In de jaren 
vijftig begon een snelle expansie van het katholiek middelbaar onderwijs. De relatieve achterstand 
werd m hoog tempo ingehaald.100 De jaarlijkse kerkcoUecte ten behoeve van het KGL werd 
overbodig en de Antoniuspenning kwam voortaan als "sociale cent" ten goede aan het Sociaal 
Charitatief Centrum 

Uit het overzicht komt naar voren dat het ULO-onderwijs tijdens het interbellum 
aanmerkelijk minder financiële en juridische belemmeringen kende dan het 
nijverheids- en middelbaar onderwijs. Dat verklaart de relatief sterke groei van 
het ULO-onderwijs in die periode.101 Verder blijkt dat de uiteenlopende ont
wikkeling van het nijverheidsonderwijs voor respectievelijk jongens en meisjes 
behalve met wetgeving eveneens met de interne organisatie te maken had. 
Insula Dei kon zich garant stellen voor de huishoudschool, mede omdat de 
zusters nagenoeg belangeloos hun medewerking als lerares verleenden. 

Een eeuw na de "zaak Janssens" konden de Arnhemse katholieken hun 
onderwijs-strijdbijl begraven. De laatste stuiptrekkingen van een principiële 
onderwijsstrijd in Arnhem kwamen naar voren rond kwesties als de oprichting 
van een ULO-school in Amhem-zuid in 1947, de subsidie-aanvraag van het KGL 
in 1948, de stichting van een katholieke ambachtschool in de jaren 1948-1952 en 
de Kath. School voor de Detailhandel in 1955.102 De raadsdebatten over deze 
aanvragen leken op elkaar. De katholieken meenden op grond van de wet recht 
te hebben op hun school, en probeerden met cijfers aan te tonen dat die 
scholen een gezonde toekomst met voldoende leerlingen tegemoet zouden gaan. 
De Partij van de Arbeid vond, meestal bij monde van hun wethouder Bronk-
horst, dat het principe van onderwijsvrijheid niet ter discussie stond — die 
kwestie was 25 jaar geleden al door de raad opgelost — maar dat de noodzake-
lijkheidsverklanng aan de orde was (artikel 25 van de wet op het nijverheids
onderwijs).103 Was er wel een tweede ambachtsschool nodig? Was het niet 
goedkoper om de bestaande algemene school uit te breiden? Bovendien lag het 
voor de hand te veronderstellen dat wanneer de kathoheken hun school kregen, 
de christelijke groeperingen ook zo'n school wilden. De liberalen van de WD, 
in die tijd slecht vertegenwoordigd in de raad, stelden zich op het standpunt dat 
daar waar de "dne zuilenpohtiek" in de wet is verankerd, zoals bij het lager 
onderwijs, het gemeentebestuur medewerking moest verlenen aan aanvragen die 
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aan de wettelijke eisen voldeden. In andere gevallen stond het elke levens
beschouwelijke groepering vrij om medewerking van de gemeente te vragen, 
maar het gemeentebestuur zou in die gevallen de economische consequenties 

104 

zwaar moeten wegen. 
De oprichting van een Kath. Ambachtsschool gaf veruit de meeste politieke 

spanningen, zowel binnen de raad als binnen het college. Na vier jaar juridische 
en politieke touwtrekkerij, en na overleg van gemeente, ministerie en schoolbe
stuur, kwam de school er uiteindelijk in 1952.105 Hierna begon een nieuw 
tijdperk voor het katholieke onderwijs te Arnhem. Voor het eerst in 100 jaar 
stonden problemen rond erkenning en financiering niet op de voorgrond. 
Daarvoor in de plaats kwamen relatief luxueuze problemen met betrekking tot 
coördinatie, consolidatie en betrokkenheid. 

6. ONTPLOOIING EN INKRIMPING NA 1950 

Na 1950 kwam het er voor de voorstanders van bijzonder onderwijs vooral op 
aan verworvenheden te behouden en optimaal te benutten. De vraag of en hoe 
de Arnhemse katholieken hierin geslaagd zijn komt in deze paragraaf aan de 
orde. Maar eerst enkele cijfers over de omvang van het katholiek onderwijs 
sinds 1950. 
— De omvang van het lager onderwijs steeg tot in de jaren zestig, maar nam na 
1970 af, zowel in absolute als relatieve zin. 
— Het aandeel van het katholiek lager beroepsonderwijs daalde van 30% in 
1976 tot 25% in 1983. 
— De groei van het middelbaar onderwijs was in de jaren vijftig ongeëvenaard 
sterk: op elke 100 leerlingen in 1940 stonden er meer dan 500 in 1960. De 
Arnhemse katholieken hadden dan ook een grote achterstand in te halen: het 
katholieke aandeel steeg van 20% in 1950 tot ca. 35% in 1965.106 Die stijging 
zette zich daarna door. 
— Een daling van het aantal leerlingen op katholieke middelbare scholen werd 
eerst goed merkbaar vanaf de tweede helft van de jaren zeventig: tussen 1976 
en 1984 daalde het aantal leerlingen van het algemeen vormend onderwijs 
(AVO) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met 33%. Het 
katholieke aandeel zakte hiermee van 48% naar 44%.107 Ondanks deze terug
gang was de jongste tak aan de boom van het katholiek onderwijs — het middel
baar onderwijs — in de jaren tachtig het sterkst vertegenwoordigd in Arnhem. 

Demografische factoren als de na-oorlogse geboortengolf en het sterk 
dalende geboortencijfer vanaf ca. 1960 hadden grote invloed op de golfbeweging 
van ontplooiing en inkrimping, die het katholieke onderwijs doormaakte. Die 
golfbeweging had bij de bestuurders van scholen een aandachtsverschuiving tot 
gevolg. Waren zij tot ca. 1960 gericht op nieuwbouw en uitbreiding van scholen, 
na dit jaar kwamen samenwerking, fusies, sluiting en inkrimping van scholen 
hoog op de agenda te staan. Evenals in de sectoren charitas en gezondheidszorg 
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kregen in het onderwijsveld centralisatie en coördinatie dan ook ruim aandacht. 
Dit manifesteerde zich in de R.K. Schoolraad, een equivalent van het Sociaal 
Charitatief Centrum. 

De RK Schoolraad als graadmeter voor ontwikkelingen 
Een lange geschiedenis ging vooraf aan de stichting van een R.K. Schoolraad in 
1958 als coördinerend, adviserend en administratief stedelijk centrum van het 
lager onderwijs, en bemand met een directeur en een administrateur. Als 
voorzitter van het stedelijk schoolbestuur St.Willibrord bracht deken Van 
Rossum al in 1947 het idee van een stedelijk bureau naar voren.108 Hij sprak 
echter voorlopig tegen dovemansoren. Naar aanleiding van conflicten in de 
gemeenteraad rond de stichting van een katholieke ambachtsschool gingen er 
een paar jaar later meer stemmen op om tot zo'n schoolraad te komen. Met 
name in raadslid Van Buggenum, tevens voorzitter van de stichting RK Nijver
heidsonderwijs, vond Van Rossum toen een medestander van kaliber. 

Op beider initiatief en naar het voorbeeld van het christelijk onderwijs 
kwam er medio 1951 een R.K. Schoolraad tot stand. Deze raad had als taak de 
samenwerking tussen de katholieke scholen te bevorderen. Hij zou moeten 
uitgroeien tot een orgaan dat in deskundigheid kon wedijveren met de afdeling 
onderwijs van de gemeentelijke secretarie. De bedoeling was dat de school
besturen zich geheel vrijblijvend konden laten adviseren door de schoolraad. 
Maar de R.K. Schoolraad was echter voorlopig niet veel meer dan een papieren 
tijger: de schoolbesturen vroegen nauwelijks advies, en bevoegdheden om zelf 
met voorstellen over schoolplanning en dergelijke te komen had hij niet. Van 
Buggenum kon als gesalarieerde adviseur (1953-1958) weinig anders doen dan 
zelf de pen ter hand nemen en aantonen dat de katholieken veel mogelijkheden 
tot uitbreiding en verbetering van hun onderwijs onbenut lieten. 

Als voorzitter van de Kath. Ambachtsschool i.o. en als raadslid kende hij 
het onderwijsveld als geen ander. Bepaald spraakmakend was zijn in 1953 
gepubliceerde rapport Is ons katholiek onderwijs op zijn retour? In scherpe 
bewoordingen hekelde hij hierin de zelfgenoegzaamheid en het parochialisme 
van de schoolbestuurders. Naar zijn mening was sedert 1920 binnen de katho
lieke gemeenschap de belangstelling voor het onderwijs verflauwd als gevolg 
van een mentaliteit "dat het nu allemaal in orde is" en "wie doet ons wat met 
100% subsidie en met het wettelijk vastgelegde recht tot scholenstichting".109 

De bestuurders waren hiervoor mede verantwoordelijk: zij zagen kennelijk geen 
noodzaak meer tot geestdrift en bezieling. Voor hen was het summum van 
schoolbeleid een "goed werkende administratieve machine". Van wetgeving 
waren ze zelf nauwelijks op de hoogte, van de achterstand van het katholiek 
onderwijs in Arnhem evenmin, laat staan van de relatieve teruggang sinds 1950, 
zo beweerde Van Buggenum.110 

Naar aanleiding van deze notitie besloot de R.K. Schoolraad een sociogra
fisch onderzoek te laten verrichten naar de feitelijke toestand en de toekom
stige knelpunten van het katholiek lager onderwijs. De twee sociografen lieten 
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er geen twijfel over bestaan in hun in 1955 verschenen rapport: het ging slecht 
met het katholiek onderwijs in Arnhem. Steeds meer katholiek gedoopte 
kinderen kregen geen les op een katholiek school en het openbaar onderwijs 
won terrein. De oorzaak lag niet "aan de geslepenheid van de tegenstander", 
maar aan een gebrek aan samenwerking, bezieling en toekomstvisie.111 

De door de sociografen voorgestelde structurele remedies waren identiek 
aan hetgeen Van Buggenum twee jaar eerder had voorgesteld. In de eerste 
plaats moest de R.K. Schoolraad tot een volwaardige professionele organisatie 
uitgebouwd worden ten dienste van het lager onderwijs, overigens zonder de 
bestuurlijke autonomie van de schoolbesturen aan te tasten. In veel steden was 
een dergelijk orgaan reeds jaren met succes werkzaam. Om de belangstelling 
van de ouders te vergroten moesten er in de tweede plaats per school zoge
naamde schoolcomité's komen. 

Het duurde echter nog drie jaar voordat er voldoende schoolbesturen over
tuigd waren van de noodzaak van de schoolraad nieuwe stijl. Enkele pastoors 
bleven hardnekkig vasthouden aan volledige parochiële autonomie en zagen niet 
in waarom er naast het landelijke Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoe
ding een Arnhemse schoolraad noodzakelijk was. De kampioen van deze 
particularistische houding was de Jozefparochie. Pastoor J. van Gendt en het 
hoofd der school E. Sluyters wezen alsmaar op de extra kosten die de school
raad met zich bracht.112 En zich verwerend tegen Van Buggenum stelden zij 
dat juist tengevolge van centralisatie de parochiële bestuurders niets meer 
restten dan "waardigheid en macht" en zich daarom zouden gaan verschuilen 
achter de professionele functionaris van de schoolraad. Een volledige liquidatie 
van de parochiële schoolbesturen was volgens hen slechts een kleine stap verder. 

Ook zonder steun van de Jozefparochie toog de R.K. Schoolraad aan het 
werk. In korte tijd was het effect hiervan merkbaar. De schoolraad inventariseer
de knelpunten met betrekking tot scholenbouw en schoolgebouwen, onderhandel
de met de gemeente over de schoolplanning in nieuwe wijken, deed voorstellen 
over de sanering van scholen in de binnenstad, kwam met plannen voor de diffe
rentiatie van het (buitengewoon) onderwijs, gaf voorlichtingsbijeenkomsten over 
de toepassing van wetsartikelen, verzorgde voor veel schoolbesturen de admini
stratie en stimuleerde de oprichting van oudercomité's.113 Na vijf jaar had de 
schoolraad reeds zes personeelsleden in dienst. In de tweede helft van de jaren 
zestig bleek dat de raad zijn beste tijd als centraal beleidsorgaan achter zich had. 
Tengevolge van processen van bestuurlijke democratisering en laïcisering raakte 
deze functie nagenoeg volledig uitgehold en van 1970 tot aan zijn opheffing in 
1984 restte de R.K. Schoolraad voornamelijk administratieve taken.114 

De bestuurlijke democratisering binnen het katholiek lager onderwijs startte in 
de tweede helft van de jaren vijftig mondjesmaat met de oudercomité's. Enkele 
jaren later begon in veel parochies een ontkoppelingsproces van kerkbestuur en 
schoolbestuur. De parochiële geestelijkheid trok zich geleidelijk terug uit de 
schoolbesturen. Het moeizaamst verliep dit proces bij de twee oudste schoolbe
sturen: Insula Dei en St. Willibrord.115 Deze twee autocratische, stedelijke 
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schoolbesturen hadden verzuimd formele relaties op te bouwen met hun 
scholen en de daarbij betrokken ouders. Dit kwam hen in de jaren zestig duur 
te staan omdat juist hun scholen het meest te lijden hadden van de ontvolking 
van de binnenstad en van de sanering van oudere wijken. De regenteske 
benadering van de hieruit voortvloeiende problemen — sluiting of samenvoeging 
van scholen — zette herhaaldelijk kwaad bloed bij belanghebbende ouders.116 

Het afstoten van bestuurlijke bevoegdheden naar semi-zelfstandige subschoolbe
sturen in 1966 en tenslotte volledig autonome schoolbesturen in 1969 geschied
de rijkelijk laat en had daardoor heel wat voeten in aarde. 

Het effect van deze ontwikkelingen was tweevoudig: enerzijds nam het 
aantal belanghebbende besturen toe en anderzijds ging het in katholiek onder
wijsland ontbreken aan samenhang. De tijd van figuren als deken Van Rossum, 
lange tijd qualitate qua voorzitter van zowel R.K. Schoolraad en Insula Dei als 
St. Willibrord, en als zodanig spil van een gecoördineerd stedelijk onderwijs
beleid, was in 1970 definitief voorbij. Tengevolge van de sterk inkrimpende en 
veranderlijke onderwijsmarkt kwam in de jaren tachtig toch weer de behoefte 
naar boven aan een federatief stedelijk orgaan, waarmee de positie van het 
bedreigde katholiek onderwijs te Arnhem effectief verdedigd kon worden. Op 
advies van de landelijke Katholieke Bond van Schoolbesturen kwam in 1984 de 
Arnhemse Vereniging voor Katholiek Basisonderwijs tot stand. 

Het katholiek voorgezet onderwijs ontwikkelde zich volgens een verge
lijkbaar patroon. In de jaren zestig kwam er een proces van bestuurlijke 
centralisatie op gang, geestelijken en religieuzen trokken zich terug als onder
wijskracht én bestuurders, en kerkbesturen trokken hun handen af van ULO-
scholen.117 Tenslotte kregen tal van katholieke scholen in de jaren zeventig en 
tachtig een interconfessionele signatuur. Zo werd bijvoorbeeld de Katholieke 
Ambachtsschool, die in 1952 pas na een fikse strijd kon worden opgericht, in 
1990 ondergebracht in de Interconfessionele Scholengemeenschap IJsseloord 
voor Basis- en Beroepsvorming. 

7. SAMENVATTING EN BESLUIT 

Uniformiteit of pluriformiteit. In verscheidene opzichten was er sprake van "Arn
hemse" ontwikkelingen en omstandigheden in de onderwijssector. 
— De extern gerichte strijd voor katholiek onderwijs, die begon met de zaak 
Janssens in 1842 en eindigde met de stichting van een katholieke ambachts
school in 1952. 
— De verhoudingsgewijs geringe omvang van het katholiek lager onderwijs voor 
jongens tot 1920. 
— De betekenis van het door Insula Dei verzorgde lager onderwijs voor meisjes 
als middel om charitatieve werken te kunnen bekostigen, althans tot 1920. 
— Het parochiële particularisme ten aanzien van het jongensonderwijs: vóór 
1920 bestond er onenigheid over de bijdrage aan het stedelijk R.K. School
bestuur St. Willibrord, na 1920 wenste elke parochie scholen in eigen beheer te 
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krijgen, en in de jaren vijftig waren parochies terughoudend in het delegeren 
van taken naar de stedelijke schoolraad. 

Het Arnhemse karakter van de ontwikkelingen hing samen met de intern en 
extern beschikbare middelen voor katholiek onderwijs, en met het streven naar 
autonomie van de parochies. 

Proliferatie. Het is genoegzaam gebleken dat de groei van het katholieke onder
wijs in hoge mate gedetermineerd werd door bisschoppelijk beleid en door 
wetgeving van de overheid. De onderwijswet van 1857 gaf de katholieken de 
vrijheid om op eigen kosten scholen te stichten. Door de bisschoppelijke brief 
over onderwijs in 1868 werden de Arnhemse katholieken aangezet om die 
vrijheid te benutten. In de jaren zeventig breidde het aantal katholieke lagere 
scholen zich uit. De onderwijswet van 1889 en met name die van 1920 leidden 
tot snelle expansie. Ten aanzien van het vervolgonderwijs waren vergelijkbare 
mechanismen actief, zij het later. De groei van dit onderwijs dateerde van na 
1945. Tijdens de laatste decennia is het aandeel van het katholiek onderwijs 
weliswaar gedaald, maar van een opvallende inkrimping is nauwelijks sprake 
geweest. Gezien de demografische ontwikkelingen lag een teruggang van het 
aantal leerlingen voor de hand. 

Omvang en bereik. Na het voorgaande kunnen we hierover kort zijn. 
— Tot 1890 was het katholieke onderwijs relatief zwak vertegenwoordigd. Het 
lager onderwijs voor meisjes haalde die achterstand snel in; het jongensonder-
wijs kende tot in de jaren twintig een beperkte omvang. 
— Ondanks de numerieke kracht van het katholieke lager onderwijs werd in de 
jaren vijftig duidelijk dat steeds meer katholiek gedoopte kinderen een niet-
katholieke school bezochten. De vullingsgraad van het katholiek onderwijs liep 
terug. 

Financiën. De beschikbaarheid van financiële middelen loopt als een rode draad 
door de ontwikkeling van de onderwijssector. Alleen de vrijheid om katholieke 
scholen te mogen oprichten deed geen katholieke scholen ontstaan. De animo 
om zelf de kosten te dragen liet voortdurend te wensen over. Voor het meisjes-
onderwijs volgde Insula Dei zijn eigen strategie, waarin alles draaide om de 
inschakeling van religieuzen als onderwijskrachten. Zolang voldoende overheid-
subsidies ontbraken, werd vanuit vele hoeken geld ter beschikking gesteld voor 
het jongensonderwijs: schoolgelden en bijdragen van kerkbesturen, particulieren, 
Vincentiusvereniging, aartsbisdom, Gelderse Spaarbank, R.K. Schoolvereniging 
en Antoniuspenning. Na de financiële gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs was dit niet meer nodig. 
Die gelijkstelling had evenwel organisatorische versnippering en ideologische 
zelfgenoegzaamheid tot gevolg. De R.K. Schoolraad kreeg vervolgens als 
koepelorganisatie de taak enerzijds de interne samenhang te bevorderen en de 
lethargie te doorbreken en anderzijds de mogelijkheden van de bestaande 
wetgeving voor de katholieken te optimaliseren. 
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10. Cultuur 

Het negentiende-eeuwse Arnhem stond bekend om zijn culturele voorzieningen. 
De stad kende gerenommeerde zangkoren en orkesten, en de Arnhemse elite 
kwam ruim aan haar culturele trekken met toneel- en muziekuitvoeringen in 
schouwburg (1865) en Musis Sacrum (1847), met diverse sociëteiten en genoot
schappen, met een Geschied- en Oudheidkundig Kabinet (1856) en een Vogel
en Plantentuin.1 Stelden de Arnhemse katholieken hier een eigen cultuur 
tegenover? Deze vraag veronderstelt een nadere omschrijving van het begrip 
'katholieke cultuur'. 

Het katholieke cultuurbegrip verwijst niet zozeer naar de verfijning van 
levensuitingen (de schone kunsten als zang en toneel) maar vooral naar een 
"zedelijk-godsdienstig ideaal, dat zowel aan de uiterlijke verfijningen of levens
stijl als aan waardenoverdracht of innerlijke beschaving ten grondslag dient te 
liggen" (pers, radio, film, sportbeoefening en dansen).2 In theorie impliceert 
een katholieke cultuur de synthese van een predikerstaak, opgevat als het 
kenbaar maken en uitdragen van katholieke waarden en opvattingen, met taken 
op het gebied van schone kunsten, waardenoverdracht en verstrooiing. Om de 
vraag naar katholieke cultuur te kunnen beantwoorden dienen we derhalve na 
te gaan op welke wijze en in hoeverre de Arnhemse katholieken in de praktijk 
gestalte gaven aan die synthese. Als vertrekpunt van onderzoek nemen we de 
hypothese dat de katholieke houding ten aanzien van nieuwe culturele vormen 
een aantal stadia heeft doorlopen: van verwerping (1850-1900), gedeeltelijke 
acceptatie, mits onder moralistisch bevoogdende leiding en in eigen organisaties 
(1900-1940), tot volledige assimilatie en integratie (na 1945).3 

1. EEN CULTUUR VAN AFWEER TOT 1900 

Als men kerkkoren en broederschappen buiten beschouwing laat, was de 
Sociëteit van St. Jan in 1853 de eerste katholieke culturele organisatie te 
Arnhem. Ze kwam voort uit het zangkoor van de Walburgisparochie. Pastoor
deken Brouwer en onderwijzer Janssens namen het initiatief. Als directeur-
voorzitter van de sociëteit omschreef Janssens de doelstelling als volgt: "jonge 
lieden hoofdzakelijk door gemeenschappelijke omgang (leerzaam, gezellig 
verkeer, degelijke lectuur en gepaste ontspanning) eene plaats aan te wijzen 
waar God en Godsdienst worden geëerd, om eene daad te stellen tegen de alom 
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vernielende stroom van verleidingen".4 Het ging om afscherming door middel 
van ontspanning in een exclusief katholiek milieu. 

Het exclusieve karakter kwam tot uitdrukking in de lidmaatschapsvereisten. 
Men moest eerst door de ballotagecommissie als lid waardig bevonden zijn. 
Eenmaal toegelaten waren leden onderworpen aan een aantal disciplinaire 
regels op straffe van boetes of uitsluiting. Elk lid dat "zich in het lokaal 
vloeken, het schaamtegevoel krenkende woorden of de zedelijkheid kwetsende 
liederen" veroorloofde kon op royement rekenen.5 Hetzelfde gold voor dege
nen die zich na sluitingstijd van de bijeenkomst begaven naar tapperijen, koffie
huizen of andere openbare gelegenheden van dien aard. De voornamelijk uit de 
kleine burgerij afkomstige leden (opvallend veel boekhouders) moesten boven
dien elke zondag een presentielijst tekenen, en ook de maandelijkse vergaderin
gen en de algemene jaarvergadering bijwonen. Op absentie stond een boete.6 

Het exclusieve lidmaatschap werkte een sterk groepsbesef onder de leden 
in de hand. Het bevorderde tevens de identificatie van de leden met de katho
lieke gemeenschap als zodanig. Dat bleek onder meer uit het laten lezen van 
missen voor alle overleden leden, de deelname aan allerlei kerkelijke plechtig
heden en jubilea van geestelijken, uit schenkingen aan parochies en uit de 
jaarlijkse uitdeling van brood aan de armen.7 Dit laatste geschiedde op het 
patroonsfeest te 27 december en werd betaald van de verbeurde boeten.8 

Hoeveel leden telde de Sociëteit van St. Jan? Wat was haar betekenis? 
Gegevens over het aantal leden zijn schaars. Bekend is dat er in 1856 ongeveer 
140 leden waren. Alle Vincentianen waren toen als lid ingeschreven. Ook is 
bekend dat het ledental in het decennium 1870-1880 steeg van ca. 170 tot meer 
dan 400. Tot in de jaren negentig schommelde het aantal leden tussen 400 en 
500. Rond de eeuwwisseling ging het snel bergafwaarts. In 1903 ging de Soci
ëteit van St. Jan ter ziele, onder andere vanwege hoog opgelopen schulden. 

Over de betekenis van de Sociëteit valt het volgende te zegen. Tijdens haar 
bloeiperiode in de jaren zeventig en tachtig was St. Jan een trefpunt voor vele 
katholieken en een bakermat van vele katholieke acties. De boekhouders en 
kleine zelfstandigen waren inmiddels als bestuurders verdrongen door katho
lieke notabelen, die ook actief waren in de politiek en in charitatieve vereni
gingen. Maar zij wisten niet te verhinderen dat de betrokkenheid van veel leden 
steeds meer te wensen overliet, het bezoekersaantal terugliep, en het exclusieve 
lidmaatschap plaats maakte voor meer vrijblijvendheid. Volgens J.G. Verhoe
ven, kroniekschrijver van het katholieke leven te Arnhem, hadden de sociëteiten 
in de jaren negentig hun beste tijd gehad en dat "moest ook deze stichting, 
welke eene belangrijke rol in het katholieke verenigingsleven ter dezer stede 
speelde, ondervinden".9 Bierleverancier J. Pasman noemde in 1899 als oorzaak 
van de teloorgang van de St. Jansociëteit de afschaffing van het boetestelsel. Er 
bestond daardoor geen dwang meer om te komen en de leden verteerden hun 
dubbeltjes liever in andere café's: "de zalen blijven leeg, de tuin onbezet, de 
couranten van alle richtingen ongelezen en de nieuwe billiards de geheele dag 
overdekt".10 Het ergst van al was volgens hem dat de leden hierbij het voor-
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beeld van de bestuurders volgden. Die kwamen immers alleen voor vergaderin
gen. 

Behalve financiële problemen, verouderde aanpak en geringe animo onder 
leden droeg de komst van nieuwe, landelijk verspreide katholieke organisaties 
bij tot de ondergang van de Arnhemse Sociëteit van St. Jan in 1903. Het 
bekendste voorbeeld hiervan is de vereniging Geloof en Wetenschap, die in 
1897 te Arnhem werd opgericht naar een voorbeeld uit onder meer Amster
dam.11 Het doel was "onder hare leden de ontwikkeling op het gebied van 
godsdienst, wetenschap en kunst, en de deelneming aan het openbare leven te 
bevorderen in Katholieke geest".12 Het lidmaatschap van deze vereniging was 
minder exclusief en vrijblijvender dan dat van St. Jan. Er was daarentegen meer 
plaats voor vorming en minder voor vermaak. In het eerste jaarverslag werd 
met trots gesignaleerd dat de intellectuele ontwikkeling van katholieke Arn
hemmers geweldig vooruit ging, onder meer als resultaat van de lezingen die 
door Geloof en Wetenschap waren georganiseerd.13 Hoewel van 1897 tot 1901 
de leden van Geloof en Wetenschap verplicht lid waren van St. Jan, mocht dit 
de sociëteit niet baten, ook niet het feit dat de bijeenkomsten in het gebouw 
van St. Jan gehouden werden.14 De Arnhemse sociëteit van St. Jan ging met 
een grote schuldenlast ter ziele, terwijl de Arnhemse afdeling van Geloof en 
Wetenschap een periode van bloei tegemoet ging. 

Na 1900 brak een ongunstige tijd aan voor bijzondere lokale organisaties als St. 
Jan. De oorzaak hiervan lag niet alleen bij een dalende animo onder leden 
maar evenzeer bij het bisschoppelijk beleid. Vermaak alleen kon niet meer het 
doel zijn van een katholieke organisatie, een flinke portie vorming was als 
ingrediënt onontbeerlijk, zo stelde dat beleid dat sinds de eeuwwisseling 
geleidelijk gestalte kreeg. 

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat een Arnhems initiatief 
als de R.K. Vereniging Pius X in 1903, bedoeld als opvolger van St. Jan, proble
men opriep. In de eerste plaats zou de initiatiefnemers al ras blijken dat zij niet 
op eigen houtje statuten mochten vaststellen. Aartsbisschop Van de Wetering 
toonde zich namelijk hoogst verontwaardigd dat hij de statuten ter goedkeuring 
kreeg voorgelegd, zonder van te voren ingelicht te zijn. In de tweede plaats 
kwam uit de bisschoppelijke reactie naar voren, dat ook de kerkelijke autoritei
ten nog niet goed raad wisten met dit soort lokale organisaties. Alvorens een 
beslissing te nemen over de statuten, vond Van de Wetering een uitgebreide 
consultatie van de vier Arnhemse pastoors noodzakelijk. 

De concept-statuten van de nieuwe vereniging blonken niet uit in eenvoud 
en helderheid, dat was Van de Wetering al meteen opgevallen. Ze gaven wel 
blijk van een grote dadendrang: "De Roomsch-katholieken van Arnhem en 
omstreken tot organisatie te brengen, onder hen de katholieke beginselen in 
toepassing te brengen en de katholieke actie in geheel het openbaar leven te 
ontwikkelen, bij de trouwe vervulling hunner plichten hun rechten als Neder-
lands Staatsburgers hoog te houden en, met behoud van alle zelfstandigheid, 
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zoo nodig of nuttig met andersdenkenden samen te werken voor het Algemeen 
Belang".15 Dit doel wilde men bereiken door het beleggen van vergaderingen 
en lezingen, het steunen van het R.K. onderwijs en de katholieke pers, het 
verspreiden van katholieke lectuur, het behartigen van de belangen van de R.K. 
Middenstand, het bestrijden van drankmisbruik, het bevorderen van gezellig 
verkeer, en tenslotte het verspreiden van een goed begrip "omtrent het maat
schappelijk vraagstuk en de middelen tot oplossing". Het lidmaatschap stond 
open voor alle Arnhemmers van 18 jaar en ouder. Voor alle pastoors was een 
bestuurszetel gereserveerd. 

Pastoor J. te Braake wees er bij de aartsbisschop met klem op dat er "iets 
moest zijn" waar de burgerstand in Arnhem zich kon verpozen. Hij zei verder 
dat het initiatief met instemming en steun van de Arnhemse clergé was geno
men en dat de leken en de geestelijken volkomen te goeder trouw handelden. 
De algemene gedachte achter het plan was naar zijn zeggen verhinderen "dat 
zoovele katholieken, vooral jongelieden, niet het minst uit den burgerstand, 
door spel en kroeglopen den tijd niet alleen verspillen, maar bovendien ook 
door slechte makkers, bedorven lectuur enz. in hun geloof en zeden groóte 
schade lijden. Deze voor den ondergang te bewaren, godsdienstzin en liefde 
voor de kerk bij hen en door hen bij anderen aan te kweeken, is het hoofddoel 
van wat men zich voorstelt".16 Te Braake erkende wel dat de motieven van de 
200 leden die zich inmiddels hadden aangemeld moeilijk onder een noemer te 
brengen waren. Velen hadden vooral gezellig samenzijn op het oog, voor 
anderen was de behartiging van belangen van de middenstand het primaire 
doel. Pastoor-deken Dobbelmann gaf op zijn beurt te kennen dat een dergelijke 
vereniging in Arnhem zeer gewenst was en ook hij gaf de aartsbisschop de 
verzekering dat de oprichters goede katholieken waren. Over de statuten was hij 
echter minder tevreden: "Het reglement zegt teveel en te weinig. Te veel, 
omdat er wel arbeid aangegeven wordt voor 6 vereenigingen, te weinig, omdat 
wat men bedoelt niet genoeg gepreciseerd wordt".17 Dat werd volgens Dobbel
mann door iedere betrokkene beaamd; herziening van de statuten zou dan ook 
geen problemen opleveren, zo verwachtte hij. 

Het besluit van Van de Wetering lag in de lijn van bovenstaand commen
taar van Te Braake en Dobbelmann. Pius X mocht van start gaan, maar de 
doelstellingen moesten wel beperkt en gepreciseerd worden.16 Aldus geschied
de. Pius X werd echter geen succes. Al in 1906 viel deze Arnhemse vereniging 
ten prooi aan haar veelzijdige doelstelling. Zij slaagde er noch in het 'gezellig 
samenzijn' te bevorderen, noch de middenstandsbelangen te behartigen.19 Zij 
paste bovendien als Arnhemse Fremdkörper niet in het inmiddels nagenoeg 
uitgekristalliseerde aartsdiocesane beleid, noch als culturele noch als sociale 
organisatie. 

Behalve de Sociëteit van St. Jan en Geloof en Wetenschap kwamen er in de 
negentiende eeuw enkele culturele organisaties van de grond, waarbij de 
Verfijning van levensuitingen' dienstbaar werd gemaakt aan 'hogere' educatieve 
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of charitatieve bedoelingen, zoals de Vincentiusbibliotheek(1849), de Catharina-
vereniging (1878), en het Vincentiusconcert (1890).20 Dit mengsel van schone 
kunsten en charitas zou zich tot in de jaren twintig uitdrukkelijk manifeste
ren.21 Een soortgelijke mengelmoes van culturele verheffing en educatie met 
sociale binding stond centraal in diverse activiteiten die de R.K. Volksbond 
vanaf haar bestaan in 1892 organiseerde: de zangvereniging St. Caecilia, het 
toneelgezelschap Nut door Veredeling en de bibliotheek (1892). Na 1900 werd 
dit voorbeeld door andere organisaties gevolgd, gestuurd door bisschoppelijk 
beleid en geschraagd door de plaatselijke zielzorgers. 

2. EEN CULTUUR VAN AANPASSING, 1900-1940 

Naar aanleiding van het mislukken van Pius X en van de vastenbrief over het 
gevaar van het "mengen in niet-katholiek gezelschap" werd in het Katholiek 
Zondagsblad van 6 juni 1906 het dilemma voor de Arnhemse katholieken als 
volgt verwoord: het aantrekkelijke veld der vermakelijkheden mocht niet aan 
een ander worden overgelaten, maar het was ook onmogelijk om deze verma
kelijkheden aan de katholieken te onthouden. Inspanning tot ontspanning in 
eigen kring was derhalve noodzakelijk, hetzij defensief als verweer tegen 
moderne levensuitingen, hetzij offensief als bijdrage tot identiteit en solidariteit 
in eigen kring, hetzij beide tegelijk.22 In eerste instantie gaat de aandacht 
hierna uit naar waardenoverdracht via "moderne" middelen als pers, lectuur, 
film en radio. In tweede instantie letten we op propaganda voor die katholieke 
middelen en op enkele acties tegen de "kultuurverkankering". Tenslotte 
signaleren we een aantal belangrijke verschuivingen in de attitude van (een 
deel) van de Arnhemse geestelijkheid ten aanzien van sport en dans. 

Waardenoverdracht via pers, boek en film 
Van 1880 tot 1934 verscheen er wekelijks een Katholiek Zondagsblad voor 
Arnhem en omstreken, een lokaal mededelingenblad voor kerk en verenigin
gen.23 In 1883 rolde de eerste editie van De Post, Weekblad voor Gelderland 
van de persen.24 In het eerste nummer maakte de redactie haar bedoelingen 
kenbaar. De Post moest de tolk worden van de katholieke bevolking in Gelder
land, met name voor de meer dan 50.000 katholieken in Arnhem en omstre
ken.25 Al in de eerste nummers werd de daad bij het woord gevoegd en be
moeide de Schaepmanniaanse Post zich intensief met de verkiezingscampagne 
van katholieke candidaten voor zetels in de Tweede Kamer en de gemeente
raad.26 

Toch was men te Arnhem met beide periodieken niet echt tevreden. Van 
een zelfstandig Arnhems dagblad werden betere resultaten verwacht, niet alleen 
in de concurrentiestrijd met de andere plaatselijke dagbladen als deAmhemsche 
Courant maar evenzeer met betrekking tot propaganda en mobilisatie voor de 
katholieke zaak. Het uitgeven van een katholiek dagblad was echter geen 
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sinecure, noch in financiële noch in organisatorische zin. Daarbij kwam dat de 
markt voor katholieke dagbladen rond 1900 al aardig verzadigd raakte. Wel 
zagen bestaande landelijke en grote regionale dagbladen in de uitgave van 
speciale stad- en streekedities nog wel een mogelijkheid hun positie te verstevi
gen. In dit streven kregen zij de steun van de bisschoppen. 

Dat de aartsbisschop niet meer zo happig was om aan initiatieven tot 
oprichting van nieuwe, zelfstandige dagbladen goedkeuring te verlenen, werd 
een commissie van de Arnhemse Katholieke Sociale Actie (KSA) in 1907 duide
lijk. Deze commissie stelde zich niet meer tevreden met 1,5 à 2 "Arnhemse" 
kolommen per dag in dagbladen als het Centrum en De Gelderlander, maar zag 
alleen heil in een nieuw katholiek dagblad voor Arnhem en omstreken.27 Er 
moest een katholiek antwoord komen op de nieuwe anti-revolutionaire en 
sociaal-democratische dag- en weekbladen. Het clericale 'nee' van deken 
Schoemaker en de aartsbisschop tegen dit plan betekende het voorlopige einde 
van deze commissie. 

Een nieuwe commissie van de KSA wist uiteindelijk in 1918 te bewerkstel
ligen dat het Centrum met een speciaal bijvoegsel voor Arnhem en omgeving 
kwam, dat te Arnhem werd geredigeerd en gedrukt. In 1925 groeide dit bijvoeg
sel uit tot een zelfstandig Dagblad van Arnhem?* Lang duurde dit zelfstandig 
bestaan niet. Met 3300 abonnees werd het in 1929 een kopblad van het Cen
trum?4 Inmiddels was in 1924 De Gelderlander ook met een speciale Arnhemse 
editie begonnen.30 In 1945 kocht De Gelderlander de publicatierechten van het 
Dagblad vanAmhem en verscheen het nieuwe Arnhems Dagblad als kopblad van 
die krant. In 1971 volgde een fusie met Het Vrije Volk. Dit betekende het einde 
van een betrekkelijk kort en moeizaam bestaan van de katholieke dagbladpers 
te Arnhem. 

Behalve dag- en weekbladen speelden ook boeken, fílm en radio een rol in 
waardenoverdracht. Een belangrijk organisatorisch wapenfeit was de oprichting 
van de R.K. Openbare Bibliotheek in 1919. Op initiatief van de KSA kwam het 
tot bundeling van diverse kleinere verenigingsbibliotheken.31 Het Nederlandse 
episcopaat drong in deze tijd aan op deze structureel-organisatorische hervor
mingen, teneinde te kunnen profiteren van de mogelijkheden tot subsidiëring 
door rijk en gemeente.32 Dit laatste speelde rond 1920 ook een rol in de 
totstandkoming van de R.K. Volksuniversiteit en het R.K. Volkshuis St. Francis-
cus. Beide waren vrucht van het werk van de KSA in het algemeen en van 
wethouder J. Usselmuiden in het bijzonder.33 Een ander KSA-initiatief was de 
R.K. Bioscoopbond in 1920. Katholieken werden door deze bond op de hoogte 
gesteld van de toelaatbaarheid van de films die in Arnhemse bioscopen ge
draaid werden.34 Het belang van de radio als nieuw medium werd onderkend 
met de oprichting van de R.K. Radiovereniging Arnhem in 1927.35 

Propaganda en beschaving 
Propaganda voor culturele activiteiten kent twee aspecten, een praktisch en een 
apologetisch. Het praktische aspect komt vooral tot uitdrukking in concrete 
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activiteiten zoals de verkoop van abonnementen op katholieke dagbladen en 
tijdschriften en de verspreiding van katholieke lectuur. De belangrijkste stede
lijke organisaties waren in dit verband de Propagandaclub Leo XIII van de R.K. 
Volksbond uit 1896 en de Commissie van Goede Lectuur uit 1910. 

De Propagandaclub Leo XIII startte op initiatief van kapelaan H. van der 
Waarden en had als doel de "godsdienstige en zedelijke verheffing der volks
klasse door de verspreiding van lectuur".36 In 1900 resulteerde dit tot een 
Bureau voor Katholieke Volkslectuur.37 Via dit bureau werden ondermeer 
abonnementen op Het Katholieke Volk en de Volksmissionaris geplaatst en 
brochures van de KSA verkocht.38 De Commissie van Goede Lectuur, ook wel 
R.K. Perscomité genoemd, was als samenwerkingsverband van de Vincentius-
vereniging en het R.K. Armbestuur er op gericht om bij de ondersteunde 
gezinnen katholieke dagbladen en katholieke lectuur te bezorgen. In principe 
zou geen enkele gezin om financiële redenen een abonnement hoeven weige
ren.39 Zo nu en dan organiseerde de commissie intensieve persacties, bijvoor
beeld in 1932. Toen deed een propagandist zijn werk echter zo ijverig, dat de 
Vincentiusvereniging vanwege de kosten van zoveel nieuwe abonnementen paal 
en perk meende te moeten stellen aan de actie.'*0 In 1953 vond voor het laatst 
een grootscheepse actie plaats ten behoeve van het Arnhems Dagblad, met het 
Perscomité en de plaatselijke clerus in een centrale rol.41 

De apologetische functie van culturele propaganda kwam naar voren in alge
mene doelstellingen als het bewaken van een katholieke moraal en in het aan 
de kaak stellen van ontwikkelingen die deze moraal bedreigden. De zedelijk-
heidsvereniging Voor Eer en Deugd was hiervan het meest markante voorbeeld. 
Opkomst, bloei en verval van deze organisatie geven een aardige graadmeter 
van de veranderende intenties, mogelijkheden en reikwijdte van het katholieke 
beschavingsoffensief. Het was een van de organisaties waarmee Arnhem zich 
onderscheidde van andere steden in het aartsbisdom.42 

Het begon allemaal in de Eusebiusparochie ín 1905. De door de clerus 
aldaar, naar het uit 1904 daterende Roermondse voorbeeld, opgerichte vereni
ging Voor Eer en Deugd was in principe bestemd voor alle jongeren vanaf 17 
jaar. Ieder lid verplichtte zich tot het volgende: 
— geen onzedige boeken te kopen, te lezen of te lenen; 
— geen boeken te kopen in boekwinkels waar slechte lectuur uitgestald staat; 
— de verspreiding van verderfelijke brochures tegen te gaan; 
— "huizen, bierhuizen en gezelschappen, die op punt van zeden ongunstig of 
verdacht bekend staan" te vermijden.43 

Zelfheiliging en kerngroepvormmg, daar ging het deze vereniging om. 
Pastoor Bos van de Joannesparochie vond deze doelstelling te beperkt. De door 
hem in 1908 opgerichte parochiale Voor Eer en Deugd stelde zich een strijd
baarder doel: "de reinheid van zeden te bevorderen en de onzedelijkheid als 
maatschappelijk en godsdienstig euvel te bestrijden, en het katholieke leven te 
bevorderen in den meest uitgebreiden zin".44 Dit doel wilde men bereiken 
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door "te waarschuwen en met alle geoorloofde middelen op te treden tegen 
schaamteloze en tot zedeloosheid prikkelende winkeluitstallingen, voorstellin
gen, uitspanningen of anderszins, de bestrijding der zedeloze en ongodsdienstige 
pers en de propaganda voor de katholieke pers".45 

Deze vereniging begon haar werkzaamheden in een jaar waarin verschei
dene grootscheepse pogingen werden ondernomen om de katholieke beweging 
uit te breiden en om de grenzen tussen 'goede' en 'slechte' katholieken scherper 
te trekken. De zielzorgers te Arnhem kregen van het bisdom de opdracht nauw
keurig te inventariseren welke parochianen gehuwd waren met een niet-katho-
liek, lid waren van neutrale organisaties dan wel geabonneerd waren op niet-
katholieke tijdschriften. De aldus verzamelde feiten werden doorgespeeld aan 
organisaties. De R.K. Volksbond kreeg bijvoorbeeld van haar geestelijk adviseur 
te horen dat er nog veel leden waren met een abonnement op een neutraal 
blad. Het bestuur besloot daarop een lijst aan te leggen van leden die vanwege 
verkeerde lidmaatschappen en abonnementen voor royement in aanmerking 
kwamen.46 De leden van Voor Eer en Deugd, waaronder naast veel (bestuurs)-
leden van de Volksbond en heren van het patronaat tevens een aantal patro-
naatsjongens, togen ook onmiddellijk aan het werk. Binnen een jaar tijd wisten 
zij in de Joannesparochie meer dan 100 abonné's te werven voor katholieke dag 
en weekbladen.47 

Eind 1910 begon Voor Eer en Deugd in de St. Joannesparochie met een 
Propaganda Bureau voor Katholieke Lectuur. Als motief hiervoor voerde 
pastoor Bos aan dat vooral in zijn parochie de katholieken bestookt werden met 
propaganda van "socialistische en zogenaamd neutrale zijde".48 Om de katho
lieken in staat te stellen hun geloof te verdedigen, wilde de vereniging "een 
arsenaal, waar de verschillende wapens ter verdediging der waarheid tegen 
leugen en laster zijn bijeengebracht".49 De socialistische beweging te Arnhem 
verkeerde inderdaad in een periode van groei, niet in het minst vanwege de 
aanstelling van L. Hermans als full-time propagandist in Gelderland. In een 
wijk als Klarendal kregen de socialisten bij de verkiezingen van de gemeente
raad in 1909 ruim een kwart van de stemmen, dit liep in 1911 op tot meer dan 
een derde. Dit verontrustte pastoor Bos ten zeerste. Daar kwam bij dat de 
socialistische beweging van november 1910 tot maart 1911 hun landelijke 
petitionnementsactie hielden. Dit was een zeer breed opgezette kiesrechtactie 
waarbij de socialisten door middel van huisbezoek, ook bij de "vrome katho
liek" en de "steile anti-revolutionair", op systematische wijze tevens poogden 
aanhangers en leden te werven voor hun partij, vakbeweging, coöperaties en 
tijdschriften.50 De angst voor succes van deze actie was in katholieke kring te 
Arnhem groot. En terecht, zoals later zou blijken.51 

De strijdbare pastoor Bos breidde zijn zedelijkheidsactie daarom in 1911 uit 
met een R.K. Mannenvereniging Voor Eer en Deugd. De leden, gehuwde 
mannen van onbesproken gedrag, hadden de verplichtingen na te komen "die 
God in zake van reinheid aan ieder volgens zijn levensstaat heeft opgelegd".52 

Hun taak was verder om "aan de hand van de wet tot bestrijding der zedeloos-
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heid, uitgevaardigd 20 mei 1911, de openbare onzedelijkheid als godsdienstig en 
maatschappelijk euvel te bestrijden".53 Bevoegde autoriteiten moesten gewe
zen worden op stipte naleving van deze wet. Voor Eer en Deugd werkte in de 
strijd tegen het neo-malthusianisme en de zedeloosheid nauw samen met de 
afdeling Arnhem van de Nederlandse Middernachtzendingsvereniging. 

Het dagelijks werk van de leden bestond vooralsnog uit de verkoop van 
abonnementen en verspreiding van lectuur zoals bisschoppelijke vastenbrieven 
en KSA-brochures.5" Andere acties hadden een incidenteel karakter, zoals de 
waarschuwing voor het cabaret van Speenhof in 1907, de 'etalage-actie' in 1912, 
het protest tegen deelname van katholieken aan een bal masqué in 1915, en een 
verzoek aan de gemeenteraad in 1921 om de zedelijkheid in parken en plant
soenen te bewaken.55 

De scherpe kantjes van het werk van Voor Eer en Deugd sleten snel af, de 
bundeling in een nationale organisatie in 1913 ten spijt.56 Veel katholieken 
vonden het niet op de weg van leken liggen om als "zedemeesters over elkan
ders gedrag oordelen te vellen".57 Dat was alleen de roeping van de geeste
lijkheid. Het in april 1919 te Arnhem gehouden Nationaal Congres tegen het 
Nieuw-Malthusianisme resulteerde weliswaar in een tijdelijke opleving van de 
Mannenvereniging Voor Eer en Deugd, maar in 1926 viel het doek voor deze 
organisatie. De Bond voor Groóte Gezinnen nam de fakkel van de bestrijding 
van het neo-malthusianisme over. 

De jongerenafdeling van Voor Eer en Deugd hield evenwel als geesteskind 
van pastoor Bos stand tot 1931, het overlijdensjaar van Bos. De nieuwe pastoor 
G. Voskuilen liet na zijn benoeming in 1931 de bisschop direct weten dat de 
jongerenafdeling van Voor Eer en Deugd overbodig en een "sta in de weg" 
was. Voor de leden was zij volgens hem een excuus om geen lid te worden van 
andere jeugdorganisaties, die voor hetzelfde doel beter waren toegerust.58 De 
aartsbisschop maakte hierna een officieel eind aan deze verouderde apologeti
sche organisatie, die van meet af aan slechts gedragen werd door een kleine 
kern van gedreven propagandisten met pastoor Bos als bezielend middelpunt. 

Sporten en dansen als katholieke vrijetijdsbesteding 
Wanneer en onder welke voorwaarden accepteerde de Arnhemse geestelijkheid 
'moderne' vormen van vrijetijdsbesteding zoals sporten en dansen? 

Sporten. In 1909 kwam onder voorzitterschap van H. Sloenhek een R.K. Voet-
balcommissie bijeen. Doel was de oprichting van een katholieke voetbalbond.59 

Het spelen tegen neutrale verenigingen vond men kennelijk bezwaarlijk. De 
R.K. Vereniging Ajax (1908-1912), onderafdeling van burgerjongelingenvereni-
ging Carolus Borromeus, was al uit de algemene voetbalbond gestapt; ARKW 
Hercules zou volgen. Over de noodzaak om voor voetballen gelegenheid te 
scheppen bleek discussie overbodig. Zelfs de nogal behoudende heren van het 
Eusebiuspatronaat waren reeds gestart met een voetbalclub voor hun bescher
melingen gestart. Hun motief hiervoor: verzuim van de jongens beperken door 
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het populairste tijdverdrijf zelf aan te bieden.60 De R.K. Voetbalcommissie 
wilde in 1909 alleen het voetballen tegen niet-katholieke tegenstanders verhin
deren door het organiseren van een eigen competitie.61 

Voetbal en ook gymnastiek waren na 1910 weliswaar geen echt controver
siële bezigheden meer, toch bleek het opbouwen van stabiele katholieke 
organisaties niet mee te vallen. Het was in de jaren 1910-1925 een komen en 
gaan van katholieke voetbalclubs.62 In 1926 bleek alleen Swift nog te bestaan. 
Ook de in 1920 opgerichte RK Sportcentrale, weer een initiatief van de KSA, 
kon de leegloop van katholieke clubs en de organisatorische chaos niet verhin
deren. Pas nadat in 1926 drie kapelaans zich ermee gingen bemoeien nam de 
belangstelling voor het katholieke voetbal in Arnhem toe.63 Het leven van 
menige voetbalvereniging bleek ook later nogal afhankelijk te zijn van de 
persoonlijke inzet en opvattingen van een kapelaan.64 

Dansen. In 1903 en 1904 gaven de in het gebouw van de Timmerliedenvereni-
ging St. Joseph gehouden "Strauss-avonden" bijna aanleiding deze vereniging 
het predicaat "katholiek" te ontnemen.65 In 1910 werd in alle kerken en alle 
missen gesteld dat de geestelijkheid "om zeer gewichtige reden" niet kon 
instemmen met de oprichting van een R.K. Dansclub te Arnhem.66 Twaalf jaar 
later kreeg de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph wel toestemming om 
dansavonden te organiseren voor leden en hun zonen en dochters van 18 jaar 
en ouder. Vanwaar die beleidsverandering? 

Het bestuur van de werkliedenvereniging en geestelijk adviseur E. Welman 
kaartte het idee van een dansavond aan bij aartsbisschop Van de Wetering. Hij 
bleek uiteindelijk gevoelig voor het argument dat in een stad als Arnhem 
dansen in eigen kring en onder scherpe controle noodzakelijk was om ledenver
lies te voorkomen en de kans op gemengde huwelijken te verkleinen. De 
uiteindelijke beslissing liet hij echter over aan deken Glaudemans. De deken 
ging accoord. Arnhem werd hiermee na Utrecht de tweede stad in het aartsbis
dom waar dansen in katholiek verband werd toegestaan. 

Maar deze beslissing riep bij pastoor Bos van de Joannesparochie en 
pastoor Van Berkel van de Martinusparochie veel weerstand op. Bos was van 
mening dat een daling van het gemengde huwelijk met 1 à 2% goed mogelijk 
zou zijn, maar "lichtzinnige verkeringen" zouden daarentegen wel met 50% 
stijgen.67 Een brief van Bos was voor de aartsbisschop voldoende om aan zijn 
besluit te twijfelen en nog eens de geestelijk adviseur en deken Glaudemans te 
consulteren. Zij hielden staande dat dansen niet tegen te houden was, evenmin 
als de sport. Bij monde van Glaudemans: "het komt er maar op aan alles 
binnen goede banen te houden en daartoe zijn in deze de beste maatregelen 
genomen".68 

De eigenzinnige pastoor Van Berkel, de Arnhemse kampioen van de zede
lijkheid, bleef zich tot woede van collega-pastoors en van vele parochianen op 
allerlei manieren verzetten. Vanaf de preekstoel verkondigde hij: de ouders 
moesten bedenken, "dat hunne jongens en meisjes meer gebaat zijn met het 
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bijwonen der H. Mis dan met een walsje".69 Zijn orthodoxe opvattingen weken 
nogal af гт de koers die zijn collega-pastoors voeren. Ze golden niet alleen het 
dansen, maar alles wat naar modern vermaak en mode zweemde.70 

Hoe het ook zij, in de jaren twintig was het tij niet meer te keren, ook niet 
door Bos of Van Berkel. Sporten en dansen waren inmiddels populaire tijds
bestedingen, ook voor katholieken. De katholieke autoriteiten ontkwamen in de 
jaren dertig niet meer aan erkenning van de behoefte aan gemengd (mannen en 
vrouwen) zingen en toneelspelen.71 Het motto hierbij werd: gedeeltelijke 
acceptatie door de activiteiten in eigen organisaties onder te brengen en met 
behulp van eigen mensen onder controle te houden. Deze strategie gold ook ten 
aanzien van bioscoopbezoek en ander modern vertier. 

3. CULTURELE GRENSVERVAGING EN ASSIMILATIE NA 1945 

In mei 1948 werd aan de uitgang van de kerkpoorten een vouwblad uitgedeeld 
over Natando, R.K. Vereniging voor Zwemsport. Het schrijven was een oproep 
aan ouders om hun kinderen als lid op te geven, om aldus de kans te vergroten 
"dat er voldoende gelegenheid komt om de zwemsport te beoefenen volgens 
onze eigen beginselen en de wensen van onze bisschoppen". Er waren immers 
grote gevaren verbonden aan het zwemmen in niet-katholiek verband.72 

De brief die de Arnhemse clerus voorlas tijdens alle kerkdiensten op zondag 
20 juni 1948 ademde een identieke sfeer. Die brief ging over "het gevaar wat 
er ligt in neutrale buurt, sport- en amusementsverenigingen" en stelde dat een 
katholiek zich nooit en nergens op een neutraal standpunt mocht plaatsen.73 

De gelovigen moesten weten dat neutrale organisaties een verzamelplaats voor 
zwakke en afvallige katholieken waren, dat via die organisaties een overgang 
naar anti-christelijke organisaties makkelijk was, dat gemengde verkeringen en 
misverzuim erdoor bevorderd werden, en tenslotte dat zij leden en middelen 
onttrokken aan katholieke organisaties. De algemene opmerking dat men toch 
ook in zijn werk en op velerlei ander terrein samenging met andersdenkenden, 
hield volgens de Arnhemse pastoors geen steek, omdat "in de arbeidsmilieus en 
in het verkeer van het alledaagse leven de verhoudingen geheel anders liggen, 
dan in die van amusement en vrijgekozen omgang".74 De naoorlogse gedachte 
van wijkvorming en buurtgemeenschap — in de zin van een algehele vermenging 
van de bevolking van een wijk of buuurt — verwierpen zij in principiële zin. 

Dit laatste thema stond in die tijd ook hoog op de politieke agenda, in het 
kader van de discussies over de doorbraak van het bestaande maatschappelijke 
bestel, de oprichting van een Arnhemse culturele en sociale gemeenschap, en 
— nog concreter — over de installatie van wijkraden en de stichting van wijk-
gebouwen als sociale en culturele centra. De katholieke politici moesten niets 
hebben van deze "na-oorlogse verschijnselen" als wijkraden en wijkcentra. 
Volgens fractievoorzitter Van Buggenum zouden ze de parochies en het 
parochiële leven veel schade kunnen berokkenen: "Een intens beleefd paro-
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chieleven in al zijn facetten, waarin het katholieke parochieleven culmineert, zal 
blijken heel wat meer bij te dragen tot de bloei der burgergemeenschap dan 
socialisatie van ontwikkeling en ontspanning."75 

Hoewel de discussie over wijken, buurten en parochies als sociale en 
culturele integratiekaders enkele jaren later weer oplaaide in het kader van de 
problematiek rond de jeugdzorg en het bijzonder gezinswerk, was de brief uit 
1948 zo ongeveer het laatste bewijs van een gezamenlijke actie van pastoors ter 
bevordering van katholieke centra voor cultuur en ontspanning. Erg stimulerend 
en constructief kan men die actie niet noemen. 

Die culturele inertie bleek eveneens in organisatorische zin. Van nieuwe 
stedelijke initiatieven was na 1945 geen sprake, behalve van de carnavalsvereni
ging On-Ganse (1953), als men deze hieronder wil rangschiken.76 Het katholie
ke culturele leven bestond uit het Arnhems Dagblad (tot 1971), de R.K. Open
bare Bibliotheek (tot 1969), enkele sportverenigingen (tot heden), kerkkoren, en 
uit recreatieve en educatieve activiteiten die door jeugdorganisaties en sociale 
organisaties (tot in de jaren zestig) werden opgezet.77 Samenhang tussen deze 
activiteiten ontbrak, zoals ook een coherente visie op aard en betekenis van een 
katholieke cultuur ver te zoeken was. Van kerkelijke zijde bleef "katholieke 
cultuur" gedefinieerd als een aan hogere doeleinden ondergeschikte restca
tegorie, als middel in plaats van doel. Toch moest het allang duidelijk zijn dat 
er geen katholiek kruid was opgewassen tegen moderne vormen van vrijetijdsbe
steding en waardenoverdracht. Al in 1927 zei het bestuur van de Vincentiusver-
eniging een ongewenste krant nog te kunnen weren, maar dat de invloed van de 
radio bijna niet was af te wenden.78 Dat gold later in nog sterkere mate voor 
de televisie. 

Illustratief voor de "oplossing" van een katholieke cultuur in dejaren vijftig 
waren de ontwikkelingen rond de organisatie Rooms Leven in de Jozefparochie. 
Deze uit 1927 daterende culturele organisatie was volgens pastoor Van Gendt 
in 1957, na dertig jaar door dezelfde heren bestuurd te zijn, niet veel meer dan 
een "ouderwets onderonsje" met een minimaal ontspanningsprogramma.79 

Rooms Leven zou echter moeten uitgaan van de concrete situatie, aldus Van 
Gendt: "de jeugd danst, de moderne mens gaat naar de film en reist, is in de 
gelegenheid beroepstoneel te zien, en komt via radio en televisie in aanraking 
met allerlei meningen". De parochianen kregen via een enquête de mogelijk
heid zelf uit te maken welke activiteiten georganiseerd moesten worden.80 

Deze mogelijkheid tot inspraak mocht Rooms Leven niet meer baten. Zij ging 
in 1959 ter ziele. De parochianen bleken in meerderheid geen behoefte te 
hebben aan allerlei culturele ontspanning in katholieke kring, maar een vrije 
keuze van de gelegenheid meer op prijs te stellen. Duidelijk kwam naar voren 
dat katholiek amusement inhoudelijk nauwelijks of niet te onderscheiden was 
van niet-katholiek amusement en dat voorkeur en smaak van katholieken niet 
afweek van niet-katholieken. 
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4. SAMENVATTING EN BESLUIT 

Uniformiteit of pluriformiteit. De Sociëteit van St. Jan uit 1853 was een lokaal 
initiatief waarbij sociale en culturele functies voorop stonden: bevorderen 
sociale contacten, scheppen cultureel leefmilieu en afschermen van het domi
nante liberale klimaat van Arnhem. De sociale functies werden sinds het einde 
van de negentiende eeuw overgenomen door standsspecifieke organisaties, de 
culturele functies van de sociëteit raakten versnipperd over meerdere organisa
ties in de sfeer van pers, sport, educatie en recreatie. De laatste lokale poging 
om een geïntegreerd cultureel en sociaal leefmilieu te scheppen was de Vereni
ging Pius X in 1904. Deze vereniging leed schipbreuk omdat een dergelijk 
initiatief niet paste in het aartsdiocesane beleid. 

In cultureel-organisatorische zin waren de ontwikkelingen in Arnhem na 
1900 nauwelijks bijzonder te noemen. Wel had het zedelijkheidsoffensief in de 
jaren 1900-1920 specifiek Arnhemse trekjes, mede door toedoen van pastoors 
als Bos en Van Berkel. Zij gingen voor in de bestrijding van moderne opvattin
gen met betrekking tot huwelijk, voortplanting en vermaak. De vereniging van 
Burgerjongelingen Carolus Borromeus timmerde in die tijd op een andere 
manier aan de weg met onder meer voordrachten en toneelstukken. 

In ieder geval lijken de culturele grenzen binnen de katholieke bevolking in 
een aantal opzichten zelfs scherper te zijn geweest dan die tussen katholieken 
en anderen. De standsverschillen waren in katholieke kring dominant aanwezig, 
en weerspiegelden zich in het culturele aanbod. Terwijl een elite van katholie
ken zich zowel vóór als na 1900 liet voorstaan op lidmaatschappen van stedelij
ke sociëteiten, bezoek van toneelvoorstellingen, soirées en muziekuitvoeringen 
in schouwburg en Musis Sacrum, werden de katholieke arbeiders weggehouden 
van voor ierereen toegankelijke dansavonden en toneelvoorstellingen. 

Proliferatie. De culturele sector groeide het sterkst in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw. De ontwikkelingen droegen toen een sterk reactief karakter: 
van lieverlede werden nieuwe vormen van recreatie en vrijetijdsbesteding in 
katholieke kaders gevangen. Culturele activiteiten werden in allerlei organisaties 
ontplooid om leden te binden, te beschermen en op te voeden. Rond 1920 was 
er even sprake van een hausse aan nieuwe initiatieven. Mogelijkheden voor 
subsidie speelden hierbij een rol. De geleidelijke assimilatie van de katholieke 
cultuur aan de omgeving leidde na 1945 tot een geruisloos verloop van vele 
organisaties en activiteiten. 

Bereik en resultaat. Kwantitatieve gegevens over het bereik van katholieke cultu
rele organisaties zijn er niet of nauwelijks. Cijfers over het aantal abonnementen 
op katholieke kranten en tijdschriften zijn slechts incidenteel beschikbaar. Boven
dien zeggen deze cijfers niets over het al dan niet lezen van katholieke of niet-
katholieke lectuur. Onbekend is het aantal katholieken dat zich niet stoorde aan 
de katholieke censuur op boeken, films en toneelvoorstellingen. 
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R. К. БщйййЛг, Д Jgstpli" 

STRAUSS-AVOND 
op Zondag 30 Augustus a.s., 

des avonds ten 8 ure, 
door een flink bezet Orkest. 

H.H. Leden met hunne Dames v r i j e n t o e g a n g . 

Introductie Heer en Dame 2 5 cent. 
Elke Dame meer . . . 10 cent. 

Aankondiging van de Strauss-avond uit 1903, die door de Arnhemse geestelijkheid 
en de aartsbisschop verboden werd. (Katholiek Zondagsblad, aug. 1903) 

Financiën. De kosten van culturele organisaties en activiteiten werden voor
namelijk uit eigen bijdragen bestreden (abonnementsgeld, contributie). In 
enkele gevallen zoals de bibliotheek en het RK Volkshuis sprong de overheid 
bij. 

Van een waarlijk katholiek cultuurbeleid was in Arnhem nauwelijks of geen 
sprake. De culturele inertie van de katholieken werd in feite slechts incidenteel 
doorbroken door bijvoorbeeld enkele voortrekkers van Geloof en Wetenschap 
rond de eeuwwende, een kleine groep jongeren uit de kring van Carolus Borro-
meus tijdens de periode 1910-1930, en tenslotte door enkele indiduele katholie
ken met bijzondere kwaliteiten op het culturele vlak. Zij kwamen met nieuwe 
initiatieven of beoefenden zelf een van de schone kunsten. Onze algemene 
conclusie is dat de culturele identiteit van de Arnhemse katholieken nauwelijks 
in culturele activiteiten gezocht dient te worden — deze weken qua vorm en 
inhoud weinig af van het algemeen gangbare — maar wel in opvattingen en 
gedragingen ter zake van het zedelijkheidsvraagstuk (huwelijk, gezin en voort
planting) en vooral in de religieus-kerkelijke sfeer. Het waren bij uitstek de 
religieuze symbolen en rituelen die de culturele grenzen tussen katholieken en 
niet-katholieken markeerden. Het bijzonder karakter van het katholieke milieu 
kwam in Arnhem met name sterk tot uiting ten tijde van de volksmissies. De 
devotionele sfeer die tijdens zo'n missie werd opgeroepen was dagenlang voor 
iedereen merkbaar aanwezig in de stad. 
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11. Jeugd 

De ontwikkeling van het katholieke jeugdwerk te Arnhem is samen te vatten 
met typeringen als "van patronaat tot instuif" of "van jeugdzorg via jeugdbewe
ging naar vrije jeugdvorming".1 Algemeen wordt onderkend dat er birmen 
katholiek Nederland tot 1920 sprake was van een godsdienstig, charitatief en 
educatief gemotiveerde jeugdzorg. De leiding hiervan berustte bij geestelijken en 
uit de burgerij afkomstige heren.2 Vanaf het begin van de jaren twintig ging de 
aandacht in katholieke kring geleidelijk uit naar nieuwe vormen van jeugdwerk, 
waarbij meer rekening gehouden werd met de eigen behoeften van de jeugd in 
de sfeer van ontspanning, spel en sport: de jeugdbeweging. De leiding bleef in 
handen van volwassenen. In de jaren vijftig won het zogenaamde open jeugd
werk, ook wel vrije jeugdvorming genoemd, aan populariteit. De volwassenen en 
de geestelijkheid trokken zich geleidelijk terug. Deze driedeling alsmede de 
daarbij passende periodisering nemen we in dit hoofdstuk als vertrekpunt voor 
de beschouwing over katholieke jeugdorganisaties in Arnhem. 

1. 1850-1920: JEUGDZORG ALS LIEFDEWERK 

Enkele leden van de Arnhemse Vincentiusvereniging en in Arnhem werkzame 
geestelijken vervulden tot 1920 een voortrekkersrol in het aartsdiocesane katho
lieke jeugwerk. Dit blijkt uit het volgende relaas over achtereenvolgens het 
patronaat voor ambachtsleerlingen, de patronaten voor jongens en meisjes uit 
de volksklasse, de gezellenvereniging en tenslotte de organisatie voor de burger-
jeugd. 

De Ambachtsleerlingen. Al in 1855 richtte de Vincentiusvereniging een conferen
tie op voor jongeren van 14-17 jaar "om het huiselijk leven meer eigen te 
worden en het straatleven af te wennen".3 Een jaar later werd prioriteit ver
leend aan het stimuleren van de jongeren tot het leren van ambacht om te 
voorkomen dat "jongelieden van het ene baantje naar het andere" moesten 
ЬоИеп.4 Mochten de ouders door de opleiding van hun zonen inkomsten 
derven, dan wilde de Vincentiusvereniging dit wel compenseren. 

Dit initiatief, uniek in Nederland, kreeg onvoldoende steun en verdween na 
enkele jaren geruisloos. Pastoor-deken Brouwer mocht dan wel voortdurend 
roepen dat de zedelijkheid van de jeugd achteruitging en dat het lot van de 
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verwaarloosde jongeren meer aangetrokken moest worden, het duurde tot 1871 
alvorens de Vincentiusvereniging op initiatief van voorzitter H. Mulder het 
"Liefdewerk tot bescherming van R.K. Ambachtsleerlingen" opnieuw ter hand 
nam.5 Steden als Den Haag (1865) en Hoorn (1868) gingen Arnhem voor.6 

Het was de bedoeling katholieke jongens, vooral uit de door de Vincentiusver
eniging ondersteunde gezinnen, behulpzaam te zijn in het kiezen en het leren 
van een ambacht, en hen te plaatsen op "winkels en inrichtingen, waar voor 
hun geloof en zeden geen gevaar bestaat".7 De jongens kregen bovendien 
tekenles, eerst in katholiek verband maar al spoedig op de gemeentelijke 
avondschool. De patronaatsheren waakten uiteraard zorgvuldig over de vorde
ringen en het gedrag van hun "beschermelingen". Regelmatig bezochten zij de 
ouders en de patroons. Na de dood van Mulder in 1880 leed dit werk voor de 
tweede maal aan een "slaapziekte" van enkele jaren.8 In 1887 volgde een 
derde start van dit Arnhemse Vincentiuspatronaat.' Meer dan een halve eeuw 
bleef dit patronaat in ongeveer dezelfde geest actief, om tenslotte in 1942 te 
worden opgeheven. De leiding lag steeds in handen van leken. 

Patronaten voor jongens en meisjes.10 De zorg voor de ambachtsleerlingen stond 
in 1904 model voor de opvang van jongens uit arbeidersmilieus. Naar de mening 
van enkele geestelijken zou het accent in deze patronaten vooral moeten liggen 
op godsdienstig onderricht en op bestrijding van het socialisme.11 Bakker J. 
Otten wist als voorzitter van het Vincentiuspatronaat te Arnhem de leden van 
een aartsdiocesane commissie toch te overtuigen van het nut van scholing tot 
ambachtsman. In Arnhem was volgens hem geen enkele jongen die dat patro
naat had doorlopen later armlastig geworden, "ofschoon het toch meest jongens 
waren uit behoeftige gezinnen".12 Of dit argument van Otten de doorslag gaf 
is niet bekend, wel werd scholing een belangrijk onderdeel van de nieuwe patro
naten. Het belangrijkste verschil met de patronaten voor ambachtsleerlingen 
had te maken met de rol van de geestelijkheid. Terwijl Otten en enkele andere 
bestuurders van het Vincentiuspatronaat in 1900 nog tevergeefs hadden gepro
beerd ten behoeve van het catechismus-onderricht een kapelaan benoemd te 
krijgen, stond in 1904 de leidersrol van de parochiële geestelijkheid in de 
nieuwe patronaten buiten kijf.13 

Het patronaat stelde zich als doel "in overleg met de ouders de godsdien
stige en maatschappelijke vorming van R.K. jongens uit de volksklasse te 
bevorderen en hen zoodoende voor verderfelijke invloeden te beschermen bij 
hunne opleiding voor vak, beroep of bedrijf".14 De patronaatsheren hadden als 
bijzondere taak de jongens bij te staan in het kiezen van een vak of ambacht, 
en in het verkrijgen van werk bij een goede patroon. Daarnaast moesten zij 
eens per maand bij de patroons informatie inwinnen over gedrag en vorderin
gen van de jongen en eens in de drie maanden de ouders bezoeken. De geeste
lijkheid, rechtens voorzitter van het patronaat, verzorgde het godsdienstonder
richt. Zowel geestelijken als leken hadden daarnaast algemene taken op het 
terrein van gedrag en moraal, zoals het bevorderen van spaarzaamheid en 
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matigheid. Beschermelingen werden voor goede opkomst en goed gedrag 
beloond met gereedschappen en kleding. Zij konden zelfs een reis naar het 
bedevaartsoord Kevelaer verdienen. 

Nog voordat in juni 1904 een aartsdiocesane federatie tot stand kwam, 
waren er in de vier Arnhemse parochies reeds patronaten voor jongens opge
richt. Tevens was er een stedelijke Centrale Patronaatscommissie St. Joseph in
gesteld.15 Als stedelijk orgaan had de Centrale Patronaatscommissie een aantal 
coördinerende en beleidsmatige taken. Zij regelde de financiële steun van 
parochies, particulieren en gemeentelijke overheid (vanaf 1925) aan de patrona
ten, onderhield contacten met scholen waar beschermelingen les kregen, met de 
aartsdiocesane federatie en de gemeente, en ontplooide een aantal initiatieven 
in de sfeer van onderwijs, arbeidsbemiddeling en beroepskeuze. In 1907 begon 
de commissie met het katholieke herhalingsonderwijs, in 1911 met een R.K. 
Arbeidsbeurs, en in 1917 met een R.K. Raad voor Beroepskeuze.16 

De opzet en inrichting van de in 1903 opgerichte St. Annavereniging, het 
meisjespatronaat, was vergelijkbaar met de jongenspatronaten. De meisjes uit 
de volksklasse kregen godsdienstles; daarnaast werd hen naaien, breien en 
andere "nuttige kundigheden" aangeleerd.17 In 1908 kwam er een arbeidsver
deling tussen parochiële patronaten en de stedelijke Centrale St. Annavereni
ging tot stand.18 De centrale regelde de financiën en stond aan de wieg van het 
huishoudonderwijs. Daarnaast kwam er na 1910 een differentiatie van de 
patronaten tot stand op basis van afkomst, achtergrond en leeftijd van de 
meisjes. In 1911 werd het eerste Agnespatronaat voor meisjes uit de armste 
gezinnen opgericht in de Walburgisparochie, in 1920 waren er in totaal vier.19 

Ondertussen verschenen er ook twee aparte patronaten voor meisjes van 18 jaar 
en ouder, een voor dienstboden en een voor fabrieksmeisjes.20 

Over de leiding van de parochiële patronaten en de twee stedelijke centrales 
bestond geen twijfel. Deze lag vanaf het begin al stevig in handen van de 
geestelijkheid. Vooral kapelaans hadden het er druk mee. Enkele heren van de 
Vincentiusvereniging klaagden weliswaar in 1900 officieel over de groeiende 
bemoeizucht van de geestelijkheid, in feite was de discussie over het leiderschap 
van de jeugdorganisaties in Arnhem al in 1898 voor een groot deel afgerond. 
Wat was toen het geval? Er bestond onvrede over het functioneren van de twee 
jaar oude St. Aloysiusveremging, de wachtkamer voor "jongelieden van de 
werkende stand en van de kleine burgerij, die zich voorstellen op de leeftijd van 
18 jaar lid van de R.K. Volksbond te worden". Tijdens een speciale bijeenkomst 
wees pastoor Te Braake op drie fouten: er was geen geestelijke leiding, jongens 
werden teveel als mannen behandeld, en het accent lag teveel op gezellig en te 
weinig op nuttig bezig zijn. Onder gezag van kapelaan Van der Waarden en met 
aarzelende instemming van het bestuur van de R.K- Volksbond werd vervolgens 
de Aloysiusveremging opnieuw geconstitueerd. Godsdienstige en sociale vor
ming kregen nu de hoogste prioriteit, maar Aloysius zou ook gelegenheid tot 
sport(gymnastiek) en ontspanning blijven bieden.21 In de jongere patronaten 
was dat laatste een taboe, althans voorlopig. De belangrijkste verandering in 
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1898 was echter dat de jongeren zelf uit het bestuur verdwenen en Van der 
Waarden als directeur de touwtjes in handen nam.22 Vanaf die tijd kreeg de 
geestelijkheid in nagenoeg alle katholieke jeugdorganisaties een centrale rol, 
hetzij als directeur of voorzitter, hetzij als geestelijk adviseur of moderator. 

De R.K. Gezellenvereniging. Hoewel de aansluiting van de Aloysiusvereniging bij 
de Centrale Patronaatscommissie in 1904 betrekkelijk geruisloos verliep, de 
opvang van jongens van 18 jaar en ouder bleef zorgen baren. Naar de mening 
van bakker Otten was het niets gedaan dat 18-jarigen al lid konden worden van 
de R.K. Volksbond. Hij constateerde tevens dat veel jongens die het patronaat 
of de Aloysiusvereniging in leeftijd ontgroeid waren de verleiding van het 
ontspanningsaanbod van de neutrale organisaties niet konden weerstaan.23 

Dit probleem van de kloof tussen de jeugdorganisaties en de werklieden
vereniging werd op aartsdiocesaan niveau onderkend. In Arnhem kwam men als 
eerste met een oplossing door de oprichting van een RK Gezellenvereniging in 
1906. Dit vervolg op de Aloysiusvereniging stond open voor jongens in de 
leeftijd ал 18-21 jaar, en vooral voor jongens die het patronaat met goed 
gevolg hadden doorlopen. De bedoeling was de jongens te vormen tot toekom
stige leden van de Volksbond, hen voor te bereiden tot en in te lijven in 
katholieke vakorganisaties, en tenslotte hen gepast vermaak te bieden. Het 
tegengaan van "vroegtijdige, lichtzinnige en ongeoorloofde verkeering en den 
omgang met slechte makkers" ontbrak als algemene doelstelling uiteraard 
evenmin.24 

De opzet van deze Arnhemse gezellenvereniging week af van haar naamge
noten in het bisdom Haarlem en werd later richtinggevend voor het aartsbis
dom.25 Er was te Arnhem uitdrukkelijk sprake van een schakel tussen patro
naat aan de ene en de R.K. Volksbond met de katholieke vakorganisaties aan 
de andere kant, althans op papier. In de werkelijkheid had een aansluiting met 
die vakorganisaties toch nog heel wat voeten in aarde. Herhaaldelijk werd er 
door Arnhemse bestuursleden op gewezen dat katholieke vakorganisaties betere 
voorzieningen moesten treffen voor jonge leden, teneinde de concurrentie van 
socialistische en neutrale vakorganisaties en jongelingsverenigingen het hoofd te 
kunnen bieden.26 Te Arnhem beet de R.K. Typografenvakvereniging het spits 
af in 1911 met de instelling van een onderafdeling voor aspirant-leden. In 1912 
volgden de metaalbewerkers, de kleermakers en de sigarenmakers.27 

De RK Burgerjongelingen-vereniging St. Carolus Borromeus. De grens tussen 
jeugdzorg en jeugdbeweging is moeilijk te trekken. Zeker is dat het etiket 
jeugdzorg niet past op de in 1904 opgerichte R.K. Burgerjongelingen-vereniging 
Carolus Borromeus. De oorsprong van deze in Arnhem vermaarde jeugdorga-
nisatie voor de burgerjongens van 16 jaar en ouder lag bij de Vincentiusvereni-
ging, en wel met name bij de reeds in 1868 opgerichte aspiranten-afdeling, de 
zogenaamde busjesjongens. Deze jongens — meestal zonen van Vincentianen — 
waren belast met de inzameling van gelden waarmee de Vincentiusvereniging 
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het schoolbezoek van arme katholieke jongens bekostigde.28 Van dit geld 
gingen rond 1900 jaarlijks 60 tot 70 kinderen naar school.29 Een elite van deze 
busjesjongens, in 1903 zeer tegen de zin van het bestuur gestart met de toneel
vereniging St. Antonius, kwam in overleg met bakker Otten en kapelaan С 
Kars in 1904 overeen een zelfstandige jeugdorganisatie te beginnen.30 De 
eerste voorzitter werd J. Usselmuiden, kapelaan Kars kreeg een benoeming als 
geestelijk adviseur. Carolus Borromeus nam de concept-doelstelling over van 
Pius X, de kersverse vereniging van de burgerstand.31 De godsdienstige, weten
schappelijke en sociale vorming moesten worden bevorderd door voordrachten, 
debating-oefeningen, gepast vermaak, onderlinge sociale omgang en wat dies 
meer zij. Contacten met niet-katholieke jongeren waren uit den boze. In 1905 
werd een speciale onderafdeling opgericht voor jongens die les kregen op 
gymnasium, HBS of andere stedelijke inrichtingen van hoger of middelbaar 
onderwijs, de R.K. Jong-Studentenvereniging Petrus Canisius.32 

Ook met Carolus Borromeus zorgde Arnhem voor een primeur in het 
aartsbisdom.33 Een aartsdiocesane organisatie van de burgerjeugd liet tot 1918 
op zich wachten. Carolus werd bij uitstek het "opleidingsinstituut" van een 
generatie jongeren, die later in katholieke kring en daarbuiten furore zouden 
maken als bestuurder, politicus, schrijver of anderszins. 

We hebben gezien dat Arnhem vóór 1920 een voortrekkersrol vervulde in het 
jeugdwerk voor de zogenaamde schoolvrije jeugd, met name dat voor jongens. 
Over de oorzaak hiervan kunnen we slechts speculeren. De belangstelling voor 
de opvang en vorming van de mannelijke jeugd diende wellicht ter compensatie 
van de in Arnhem relatief geringe deelname aan het katholiek lager onderwijs. 
Verder heeft de opkomst en doorbraak van een socialistische (jeugd)beweging 
ongetwijfeld een activerende werking gehad. 

Arnhemse initiatieven vonden elders in het aartsbisdom navolging. Dat ver
klaart de afwezigheid van integratieconflicten in de jeugdsector. Die voorbeeld
functie kon worden gerealiseerd doordat een aantal in Arnhem werkzame 
geestelijken en leken aan het roer stonden van diverse aartsdiocesane commis
sies en verenigingen.34 

Tenslotte wijzen we op de standsverschillen die niet alleen als uitgangspunt 
dienden voor de organisatorische differentiatie binnen het katholieke jeugdwerk 
maar ook tot uitdrukking kwamen in de aard en leiding van het jeugdwerk. In 
de patronaten werden kinderen uit arme gezinnen en uit de volksklasse gepatro
niseerd, beschermd en opgevoed. De jongeren van burgerafkomst traden eerst 
als busjesjongens in de altruïstische, charitatieve voetsporen van hun vaders en 
hielden zich vanaf 1904 op relatief zelfstandige wijze bezig met vonning en 
vermaak. De geestelijk adviseur en enkele ouderen hielden toezicht. Van 
contacten tussen de jongens van het patronaat en de burgerjeugd was geen 
sprake, sterker nog, aartsbisschop Van de Wetering verbood in 1915 wederzijdse 
deelname aan ontspanning, feesten en uitstapjes. Alleen gezamenlijk godsdienst
onderricht was geoorloofd.35 
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2. 1920-1950: JEUGDZORG EN JEUGDBEWEGING 

Rond 1920 vond een belangrijke aandachtsverschuiving plaats binnen het 
katholieke jeugdwerk. De direkte aanleiding hiertoe vormde de publicatie van 
een grondslag voor katholieke jeugdorganisaties door het Nederlandse episco
paat in 1918. Massa-jeugd en standsordening waren trefwoorden in dat ont-
werp.36 In het algemeen was het zo dat in de onderhavige periode aartsbis
schoppelijke voorschriften een zware stempel drukten op de ontwikkeling van 
het plaatselijke katholieke jeugdwerk.37 Conform die voorschriften was er ook 
te Arnhem sprake van een betrekkelijk geruisloze opeenvolging van respec
tievelijk R.K. Gezellenvereniging, Jonge Werkman (1921), Katholieke Arbeiders 
Jeugd (1946) en tenslotte Katholieke Werkende Jongeren (1965-1975). Hetzelfde 
gold voor de trits jongenspatronaten, Jonge Wacht (1934) c.q. R.K. Verkenners 
(1930), en voor meisjespatronaat, Katholieke Jeugdvereniging (KJV in 1929) c.q. 
Katholiek Jonge Meisjes (1932)en R.K. Gidsen (Жб-ШЗ). 3 8 De uit de burge
rij afkomstige meisjes en jongens van 17 jaar en ouder liepen minder in het 
aartsdiocesane gareel met de R.K. Jonge Vrouwenbond in 1926 en de relatief 
late aansluiting van Carolus Borromeus bij de Katholieke Jonge Middenstands-
vereniging in 1934.39 Dat in de Jozefparochie een eigen weg werd bewandeld 
met betrekking tot de organisatie van de jongeren van 17 jaar en ouder mag 
inmiddels geen verrassing meer heten. Ondanks pressie vanuit stedelijke jeugd
organisaties hield Pastoor Van de Loo in de jaren dertig vast aan een parochiale 
vereniging voor alle standen: de vereniging Rooms Leven.40 

Organisatorische ontwikkelingen waarmee Arnhem zich in deze periode enigs
zins onderscheidde van andere steden in het aartsbisdom bleven in deze periode 
beperkt tot het jeugdwerk voor meisjes: de Katholieke Jeugd Vereniging (KJV). 
Ook het zogenaamde Don Boscowerk droeg uit de aard der zaak een sterk 
"Arnhems" karakter. Alvorens deze uitzonderingen nader aan de orde te 
stellen, wijzen we eerst op een viertal ontwikkelingen binnen het jeugdwerk in 
de periode 1920-1950. In het laatste gedeelte van deze paragraaf komt de 
omvang van het katholieke jeugdwerk aan de orde. 

In de eerste plaats voltrok zich een functionele en institutionele scheiding 
van onderwijs en jeugdwerk. Die scheiding werd bevorderd door de uitbreiding 
van het katholiek onderwijs. Steeds meer katholieke kinderen kregen les op een 
katholieke school. Tengevolge daarvan werd het algemeen godsdienstonderricht 
binnen de jeugdorganisaties allengs overbodig en werd het geleidelijk vervangen 
door een keur aan specifieke godsdienstige bijeenkomsten. Carolus startte 
bijvoorbeeld een Mariacongregatie en een apologetische cursus in 1925, en de 
Centrale Patronaatscommissie St. Joseph organiseerde vanaf 1922 elk jaar 
collectieve retraites. Binnen de jeugdbeweging nam het aandeel van onderwijs 
en godsdienstonderricht sterk af. 

Daarnaast was er sprake van een revitalisering van het godsdienstig element 
in de jeugdzorg ten behoeve van groepen jonge mensen die het geloof dreigden 
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te verliezen, de geloofsplichten onvoldoende nakwamen, en die zich ook in 
maatschappelijke zin aan de marge van de samenleving bevonden. Deze 
ontwikkeling van jeugdzorg tot bijzondere zielzorg kwam in Arnhem onder 
meer tot uitdrukking in een opleving van het Vincentiuspatronaat rond 1920 en 
in de aangepaste zielzorg waarmee kapelaan Dopheide begon vanuit de door 
hem in 1920 gestichtte Mariakapel.41 

Als derde verandering noemen we de inschakeling van het jeugdwerk bij het 
'hiërarchisch apostolaat' van de Katholieke Actie in 1934. Het jeugdwerk werd 
hiermee formeel tot zielzorg verklaard.42 Dit besluit bleef weliswaar geldig tot 
1954, maar de praktijk van het jeugdwerk veranderde hierdoor overigens niet 
veel.43 Het sterkst kwam deze apostolische roeping naar voren in het vrouwe
lijke jeugdwerk. 

Tenslotte was er vanaf het ontstaan van de jeugdorganisaties in het eerste 
decennium van de twintigste eeuw een onstuitbare belangstelling te bespeuren 
voor sport, spel en andere vormen van ontspanning. Carolus en de gezellen-
vereniging begonnen behalve met spaarkassen en propagandaclubs meteen al 
met toneel, zang, sport en openluchtspel.44 De patronaten moesten dit voor
beeld wel volgen omdat anders veel leden weg bleven.45 In de jaren twintig 
kregen sport, spel en ontspanning ook van officiële zijde meer aandacht. Enkele 
voorbeelden uit Arnhem: de dames van het Agnespatronaat vroegen in 1925 
toestemming om dansavonden te mogen organiseren, enkele meisjespatronaten 
gingen vanaf 1926 in clubvorm werken onder de nieuwe naam Jonge Meisjes-
vereniging, in 1920 ontdekte het Vincentiuspatronaat de mogelijkheden van het 
voetbal in eigen kring, dit patronaat ging in 1934 over tot vrije clubvorming, en 
zo kunnen we door gaan.46 In de jaren dertig werd deze ontwikkeling in een 
bepaalde richting gecontinueerd door de introductie van organisaties als de 
R.K. Verkenners en de Jonge Wacht. Beide werkten volgens een beproefde 
methodiek waarbij spel en groepsvorming centraal stond. 

De Katholieke Jeugdvereniging. Met de oprichting van de KJV in 1928 was 
Arnhem aartsdiocesane proeftuin van deze massa-jeugdorganisatie en de 
daarmee verbonden Eucharistische Kruistocht. Eén jaar daarvoor had Mgr. F. 
Frencken de KJV in het bisdom Breda gepresenteerd als organisatorisch kader 
voor de zogenaamde Eucharistische Kruistocht voor Fabrieksmeisjes (EKF). 
Twee jaar later riep aartsbisschop J. Jansen de KJV uit tot algemene jeugdorga-
nisatie voor alle standen.47 

Die EKF was een in 1924 in Breda geïntroduceerde religieuze beweging die 
voor een belangrijk deel voortkwam uit een groeiende onrust over de toene
mende onkerkelijkheid en geloofsafval onder fabrieksmeisjes. Het fabriekswerk 
werd niet zozeer beschouwd als oorzaak van dat godsdienstig en zedelijk verval 
maar de verantwoordelijkheid hiervoor werd gezocht bij het fabrieksmeisje zelf. 
Zij moest door middel van vorming en begeleiding beter gewapend worden 
tegen de onvermijdelijke contacten met en beïnvloeding door niet-katholieke 
meisjes en hun uitgaansgewoonten. In Breda stichtte men hiertoe EK-huizen 
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waar katholieke fabrieksmeisjes in een "veilige" omgeving konden schaften en 
verpozen. 

Eind jaren twintig baarde het stijgend aantal katholieke arbeidsters op de 
ENKA-fabrieken zorgen bij de Arnhemse geestelijkheid en bij enkele katholieke 
werkgevers in de stad. Aangespoord door de aartsbisschop en aangestoken door 
het enthousiasme te Breda en te Nijmegen, lieten zij zich in 1927 door 
Frencken voorlichten over het EKF-werk. Overtuigd van het nut van deze 
nieuwe organisatie, kwam men in Arnhem snel tot actie. 

Onder leiding van kapelaan F. Schräder startte er een drietal EK-clubs in 
1928. Hierin werd het kader gevormd dat een jaar later de zorg kreeg voor de 
opvang van de fabrieksmeisjes. De leiding hiervan lag in handen van de geeste
lijkheid en van een Catéchiste van Breda.48 Om niet te hoeven starten met 
kapitaal van een fabriek, schonk het aartsbisdom een aanvangskapitaaltje van 
ƒ500,-. Naar het voorbeeld van Breda (1925) en op verzoek van aartsbisschop 
Van de Wetering kwam het in Arnhem in 1929 tot de oprichting van een Pius 
X Stichting. Deze nam de financiële zaken voor haar rekening.49 De eerste 
daad van deze stichting was het beschikbaar stellen van een EK-huis, dat door 
Th. van Schaik, toen adjunct-directeur van de ENKA, voor dat doel was geschon
ken.50 In 1932 kon een tweede KJV-huis worden geopend.51 Vanaf dat jaar 
ontwikkelde de KJV zich spoedig tot een meer algemene vorm van jeugdwerk. 
Het idee van de Eucharistische Kruistocht verdween geleidelijk naar de achter
grond en maakte plaats voor de Katholieke Actie. In het kader hiervan volgde 
een kern van KJV en KJM-leidsters apostolaatscursussen. Daarnaast was er voor 
de gewone leden sprake van een gevarieerd en zo mogelijk naar standen 
gedifferentieerd programma van vormings- en ontsparmingsactiviteiten. Hiermee 
week de Arnhemse KJV niet meer af van het landelijke patroon.52 

Opnieuw jeugdzorg. Vanuit Mariakapel en Vincentiuspatronaat ontstond in 1925 
het zogenaamde Don Boscowerk.53 In het "Schooltje van Don Bosco" werd 
door leken en enkele geestelijken gepoogd arbeidersjongens en woonwagenkin-
deren voor de kerk te behouden door middel van aangepast godsdienstig 
onderricht, vrije clubs, handenarbeid, huisbezoek en zomerkampen.54 Regel
matig bezoek van de mis en van de diverse clubs werd beloond met krentebol-
len en andere versnaperingen.55 Centraal in de werkwijze van Don Bosco 
stond de zelfwerkzaamheid van de jongens: het vervaardigen van mooie pitrie-
ten mandjes e.d. zou het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de jongens 
verhogen.56 

Vóór 1940 bestonden er drie filialen van het Don Boscowerk in de stad, die 
in totaal door ongeveer 100-125 jongens bezocht werden.57 Na 1945 nam de 
belangstelling voor dit type jeugdwerk sterk toe, zowel van de kant van de 
kerkelijke autoriteiten als van de burgerlijke overheid. Van kerkelijke zijde 
werd het werk ten behoeve van de "godsdienstig en maatschappelijk verwaar
loosde jeugd" als vorm van bijzondere zielzorg gestimuleerd. Van overheids
wege werd jeugdzorg als onderdeel ingelijfd bij de "a-socialenzorg" en de 
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bestrijding van "onmaatschappelijkheid". Tesamen leidde dit tot een institutio
nele vervlechting van zielzorg, jeugdzorg en maatschappelijk gezinswerk op het 
niveau van wijken of buurten. Deze integratie luidde het einde in van een 
zelfstandige jeugdzorg. 

Het eerste voorbeeld van de bovenbedoelde vervlechting was het Katholiek 
Centrum Klarendal uit 1948.58 Bijna dertig jaar nadat kapelaan Dopheide het 
initiatief had genomen voor de oprichting van de Mariakapel, lanceerde 
kapelaan С Snelder van de Joannesparochie in een vergadering van de paro
chiële Vincentiusconferentie in 1947 het idee om een kapel te stichten in 
Klarendal ten behoeve van arme gezinnen aldaar. De jeugdbeweging in zijn 
parochie overziende, kwam hij tot de conclusie dat de oude methode van het 
patronaat nog lang niet de slechtste was. In combinatie met patronaatswerk 
voor jongeren, gezellige bijeenkomsten voor vaders en moeders, en naai- en 
breicursussen zou een aangepaste zielzorg via een eigen kapel het godsdienstige 
én maatschappelijke peil van jong en oud kunnen verhogen.59 

De Vincentiusvereniging begon met de uitvoering van dit plan en realiseer
de nog in 1947 een Jongenscentrum en korte tijd later — in een van de voorma
lige KJV-huizen — een Meisjescentrum, tesamen het R.K. Jeugdcentrum St. Jan. 
Nu ging het kerkbestuur van de St. Joannesparochie zich ermee bemoeien. Het 
erkende de waarde van een "afzonderlijke kapel en een buurthuis met een 
bijzondere zielzorg hetzij van de pastorie uit of door religieuzen".60 Hulp van 
het bisdom en van de gemeente was daarbij wel nodig, zo oordeelden de 
kerkmeesters. Twee maanden later was alles in kannen en kruiken, het wachten 
was op het vrijkomen van een gebouw.61 Gesteund door financiële bijdragen 
van de Vincentiusvereniging, de parochies van Joannes en Martinus, het 
aartsbisdom en de overheid startte het Katholiek Centrum Klarendal zijn 
werkzaamheden in 1948. De leiding berustte bij priester-directeur A. Bouw
man.62 

Het Klarendalse voorbeeld deed volgen.63 Op voorstel van de R.K. Jeugd-
raad besloten de Arnhemse pastoors in 1950 een stedelijk toporgaan voor het 
"a-socialenwerk" in het leven te roepen: het Stedelijk Comité voor Jeugdzorg. 
Dit was noodzakelijk voor het contact met de gemeente die dit als voorwaarde 
had gesteld in een nieuwe subsidieregeling.64 

De omvang van het katholieke jeugdwerk 
Hoeveel katholieke jongeren werden er door de diverse jeugdorganisaties 
bereikt? Over de periode tot 1940 zijn hierover uitvoerige gegevens beschik
baar. Dat is niet het geval voor de jeugdorganisaties na 1945.65 De president 
van het Vincentiuspatronaat, H. Hofhuis, constateerde in 1918 dat slechts een 
zesde deel van de katholieke schoolvrije jeugd "gepatroniseerd" was.66 De 
cijfers in tabel 27 bevestigen het beeld van een in omvang tamelijk beperkte 
katholieke jeugdbeweging. 
— In de periode van 1910-1930 was ongeveer 30% van de katholiek gedoopte 
jongens lid van een katholieke jeugdorganisatie. Het aandeel van de meisjes 
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schommelde in deze tijd van 10% in 1910, via 30% in 1920 tot 22% in 1930. 
— In de eerste 12,5 jaar (1904-1916) bezochten ruim 1700 verschillende jongens 
het patronaat; hiervan stroomden er ca. 400 door naar de Gezellenvereniging.68 

Tabel 27. Het ledenaantal van katholieke jeugdorganisaties vóór 1940 

1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 

Organtsaties voor meisjes 
Meisjespatronaten 100 150 — 550 278 256 — — 
Jonge Vrouwenbond _ _ _ _ _ 127 — — 
Kath Jonge Meisjes — — — — — — 412 302 
Kath Jeugdvereniging _ _ _ _ _ _ 491 137 
Smt Francisca Romana _ _ _ _ _ _ 70 193 
Kath Arbeiders Jeugdvereniging _ _ _ _ _ _ _ 59 

Totaal meisjes 100 150 - 550 278 383 973 691 

Organisaties voor jongens 
Vincentiuspatronaat 25 34 45 94 69 — 24 — 
Jongenspatronaten 160 286 293 317 279 294 — — 
R К GezeUen/Jonge Werkman 60 80 80 26 61 54 68 129 
Burgerjongelmgen/KJMV 60 100 130 130 130 120 34 45 
Verkenners — — — — — — 218 221 
Jonge Wacht - - — — — - 279 176 
Don Bosco/SFL — — — — — — ± 5 0 166 

Totaal jongens 305 500 503 473 470 468 649 737 

Jeugdleden van voetbal- en 
gymnastiekverenigingen — — ? ? 92 250 250 307 

— Onze schatting is dat ongeveer 40% van de katholieke meisjes en jongens te 
Arnhem in de jaren dertig lid was van de jeugdbeweging.69 Door middel van 
jaarlijks terugkerende manifestaties en optochten werd in de jaren dertig 
weliswaar de massaliteit en het succes van de katholieke jeugdbeweging gede
monstreerd, achter deze triomfalistische façade bleef verborgen dat ruim de 
helft van de katholieke jongeren niet bereikt werd.70 

3. DE JEUGD GAAT EIGEN WEG 

Na de bevrijding werden sommige voor-oorlogse organisaties in volle glorie 
hersteld zoals de Verkennerij en de KJMV, andere kwamen in een nieuwe vorm 
terug: de Jonge Werkman als Kajotters (KAJ), de KJV en de KJM als Gidsen.71 

De Jonge Wacht ging ter ziele. Voor de oudere jeugd was er in de eerste na
oorlogse jaren sprake van een hausse in het aambod van verloofdencursussen, 
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huwelijksvoorbereidingen en wat dies meer zij. De bestrijding van het com
munisme kreeg in deze tijd ook in het jeugdwerk veel aandacht.72 Maar al 
vroeg in de jaren vijftig verschenen de eerste scheurtjes in het bolwerk van 
jeugdorganisaties. Rond 1960 stond de katholieke jeugdbeweging in Arnhem 
reeds op wankelen. Van enige samenhang tussen de diverse soorten jeugdorga
nisaties was al sinds 1945 geen sprake geweest, mede omdat de in 1948 opge
richte Katholieke Jeugdraad zijn pretenties als koepelorganisatie niet kon 
waarmaken. 
Wat was er gebeurd met de jeugdorganisaties? 

Jeugdzorg. Tot halverwege de jaren zestig groeide het aantal instellingen voor 
jeugdzorg en bijzonder gezinswerk.73 Subsidies van gemeente en rijk bevorder
den deze expansie. Maar wat was het resultaat? Het in 1957 verschenen rapport 
De jeugdzorg in Arnhem geeft enkele cijfers: de onderzoekers telden 1877 
"katholieke zorg-gezinnen" (16% van het totaal aantal katholieke gezinnen), 
met in totaal 4428 thuiswonende kinderen jonger dan 25 jaar. Deze kinderen 
zouden voor de "normale jeugdbeweging" niet ontvankelijk zijn, en slechts 18% 
van de jongens en 23% van de meisjes werden door de toen bestaande katho
lieke instellingen van jeugdzorg bereikt. Het Katholiek Centrum Klarendal nam 
hiervan het grootste deel voor zijn rekening.74 Vanuit hun opvatting dat de 
jeugdzorg als doel had de "onmaatschappelijke" en "a-sociale" jeugd en hun 
ouders tot "normale maatschappelijke gedragingen" en een "normaal beleven 
van godsdienst" terug te brengen, zagen de auteurs van het rapport hier een 
geweldige "missie-taak" voor zielzorgers, jeugdleiders en maatschappelijk 
wer(st)ers braak liggen.75 Maar nog geen tien jaar later had het werk binnen 
de instellingen voor jeugdzorg en bijzonder gezinswerk zijn apostolische doel
stelling verloren: jeugdzorg was gewoon jeugdwerk geworden met een vrijblij
vend karakter. Noemde pastoor Aalders van de O.L. Vrouwparochie nog in 
1960 als doelstelling van jeugdzorg en gezinswerk "de godsdienstige, sociale en 
culturele verheffing van onze parochianen welke maatschappelijk dreigen af te 
glijden"76, zes jaar later nam collega-pastoor H. ten Brummelhuis afstand van 
het "a-sociaal stigma" dat volgens hem al 20 jaar lang ten onrechte vanuit de 
zielzorg op dit werk werd geplakt.77 

Jeugdbeweging. De animo voor de KJMV was in Arnhem nooit groot en zakte in 
de jaren vijftig naar een dieptepunt. Voor de KAJ was dat anders. Het aantal 
parochiële afdelingen liep weliswaar al snel terug van 8 in 1947 via 6 in 1951 tot 
3 in 1955, door de instelling van een interparochieel verband bleef het aantal 
leden echter gehandhaafd op 350 à 400. Maar rond 1960 daalde de belangstel
ling voor de KAJ scherp.78 Bovendien kon de kajottersbeweging de concurren
tie met het open jeugdwerk en met het commerciële ontspanningsaanbod niet 
aan. Ook de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ), sinds 1965 opvolger van de 
KAJ, lukte dat niet.79 In 1969 telde de KWJ slechts 10 leden in Arnhem. Alleen 
de Katholieke Verkenners en de Gidsen leken de stormen van de jaren zestig 
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te kunnen doorstaan.80 Maar ook zij zagen zich in 1968 genoodzaakt een 
samenwerking aan te gaan met de Nederlandse Verkenners en het Nederlands 
Padvindstersgilde in Stichting Scouting Arnhem. De fusie tussen deze organi
saties in 1973 betekende het einde van de katholieke jeugdorganisaties in 
Arnhem. 

Open jeugdwerk. De instuiven begonnen in 1954 nogal braaf. Een instuif met de 
fraaie naam Always Ready startte in dat jaar met clubavonden. Om ervoor te 
zorgen dat er alleen katholieke leden werden toegelaten kreeg de pastoor van 
de H. Hartparochie eerst een ledenlijst voorgelegd met het verzoek de niet-
katholieken aan te strepen. In verband met een komend carnavalsfeest werd 
hem ook gevraagd zonodig bij de katholieke namen opmerkingen te plaatsen. 
Het bestuur van de instuif zou daarvan discreet gebruik willen maken.81 Enke
le jaren later was er van dit soort aanhankelijkheid aan het kerkelijk gezag geen 
sprake meer. In 1963 organiseerden de katholieke instuiven samen met de 
Oecumenische Jeugdraad bijeenkomsten voor jongeren van alle levensbeschou
wingen. Dit was een van de activiteiten die direct voortvloeiden uit de drukbe
zochte vastenconferenties voor jongeren in de Martinuskerk. Het verhoogde 
elan onder Arnhemse jongeren bleek echter van korte duur; de katholieke 
instuiven gingen hun eigen weg als levensbeschouwelijk neutrale instelling en 
bleken rond 1970 niet meer levensvatbaar te zijn.82 

4. SAMENVATTING EN BESLUIT 

Uniformiteit of pluriformiteit. Tot in de jaren dertig vervulde Arnhem een 
voortrekkersrol binnen de kathoheke jeugdbeweging: het patronaat voor 
ambachtsleerlingen, de gezellenvereniging, de burgerjongelingen, de KJV en het 
Don Boscowerk. Niettemin ontwikkelde de jeugdbeweging zich na verloop van 
tijd keurig volgens het aartsdiocesane model. Van integratieconflicten was 
nauwelijks sprake. Het parochieel particularisme bleef beperkt. De institutio
nele ontwikkelingen in Arnhem gaven na 1950 in grote lijnen hetzelfde beeld te 
zien als elders in Nederland: (mislukte) centralisatie, organisatorische verzelf
standiging, levensbeschouwelijke ontkleuring, afslanking en tenslotte opheffing. 

Proliferatie. De groei van de jeugdbeweging was het sterkst in de jaren dertig. 
Diocesane en nationale verenigingen en instanties waren daar mede verant
woordelijk voor. 

Omvang en bereik. We hebben becijferd dat het bereik van de jeugdbeweging 
vóór 1940 niet zo groot was als veelal wordt aangenomen bij de herinnering aan 
de massale, demonstratieve bijeenkomsten ten tijde van het rijke roomsche 
leven in de jaren dertig. Meer dan de helft van de kathoheke jongeren bleef 
buiten het katholieke jeugdwerk. Ook hebben we gewezen op diverse aspecten 

201 



m&k, 

^Щ 

^ΐϊ 

De vastenconferentie in de Martinuskerk met Dolf Coppes, 1963. (Martinusparo-
chie) 



van het standsonderscheid binnen het jeugdwerk, zowel wat leden en leiders als 
activiteiten betreft. Zelfs toen de activiteiten binnen de diverse organisaties veel 
op elkaar gingen lijken, werden onderlinge contacten angstvallig vermeden. De 
Jonge Werkman en de KAJ stonden even ver af van de jeugdzorginstellingen als 
van Carolus Borromeus of de KJMV. 

Financiën. De traditionele jeugdzorg was nauw verbonden met zielzorg, charitas 
en onderwijs. Tot ca 1950 was men voor de financiering van dit 'liefdewerk' 
voor de jeugd voornamelijk aangewezen op drie bronnen: particuliere giften van 
weldoeners, kerkelijke collecten, en eigen bijdragen van de leden in de vorm 
van contributies. De parochies zorgden meestal voor behuizing. Vanaf 1925 
leverde de gemeente een financiële bijdrage: in dat jaar ging een subsidie
regeling ten behoeve van het jeugdwerk voor meisjes en jongens van kracht. 
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12. Sociale organisaties: segregatie of eenheid? 

In 1916 verhief het Nederlandse episcopaat de standsordening tot organisato
risch en strategisch beginsel.1 Deze "programmatische instructie" had vérstrek
kende gevolgen voor de katholieke beweging, zowel op lokaal als op diocesaan 
en nationaal niveau.2 De veronderstelling was dat leden van één stand elkaar 
als gelijkwaardig beschouwden en de verschillen in sociaal aanzien en levensstijl 
of beschavingspeil als een 'natuurlijke' zaak erkenden. Standsorganisaties 
zouden daarom al bij voorbaat kunnen steunen op standen als 'natuurlijke 
gemeenschappen', en in principe alle aspecten van het persoonlijke en familiale 
leven van één stand als uitgangspunt en onderwerp van organisatie kunnen 
oppakken. Door de prioritering van standsordening en standsorganisaties 
dachten de Nederlandse bisschoppen de beste garantie te scheppen voor het 
werven van een zo breed mogelijk samengestelde aanhang alsmede voor een 
optimale vervlechting van religieuze (immateriële) en sociale (materiele) 
doelstellingen. In 1960 namen zij officieel afstand van dit gedateerde ordenings
beginsel.3 De organisaties konden voortaan hun eigen keuzes maken inzake 
interne opbouw en structuur. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaan we na of en in hoeverre er 
binnen de Arnhemse katholieke beweging sprake was een consequente organi
satorische differentiatie naar standen: arbeiders, boeren, middenstand en hogere 
stand van werkgevers en leidinggevende functionarissen.4 In de tweede para
graaf komt uitvoerig aan de orde hoe de integratie van de Arnhemse arbeiders
organisaties in aartsdiocesane verbanden verliep. Hebben de standsorganisaties 
in Arnhem de poorten naar de katholieke massa geopend en aldus de katholie
ke beweging een massa-basis gegeven? Deze vraag komt in de derde paragraaf 
aan de orde. In het vierde deel komt het vraagstuk van segregatie en onderlinge 
samenwerking ter sprake. Bracht een gemeenschappelijk katholiek doel de 
standen samen, of was de organisatorische segregatie naar standen een tijdbom 
onder de (politieke) eenheid binnen de katholieke beweging te Arnhem? In 
andere bewoordingen: werden de belangen van de standsgroeperingen c.q. 
sociale groepen als complementair beschouwd en ondergeschikt gemaakt aan 
één, hoger gemeenschappelijk hoger doel, namelijk kerstening en hervorming 
van de samenleving in christelijke zin? Vormden de standsorganisaties een 
eenheid in politicis? 
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1. STANDSORDENING: EEN SELECTIEF BELEID 

De standsordening werd in Arnhem op selectieve wijze ingevoerd. Voor de 
verschillende standen golden uiteenlopende maatstaven en prioriteiten. Dat 
blijkt in het volgende feitenrelaas met betrekking tot de oprichting en opheffing 
van organisaties van achtereenvolgens arbeiders, middenstanders, nieuwe 
middengroepen als beambten, en hogere standen.5 

Arbeiders. De R.K. Timmerliedenvereeniging St. Joseph uit 1872 had alleen 
timmerlieden als lid, de R.K. Volksbond uit 1891 had in de eerste jaren zowel 
arbeiders als kleine zelfstandigen en neringdoenden als lid. In 1893 werden deze 
twee organisaties ingelijfd bij de Diocesane Bond van R.K. Werklieden Vereni
gingen in het aartsbisdom Utrecht. Daarmee begon de omvorming tot een 
standsorganisatorische structuur, die uiteindelijk in 1906 zijn beslag kreeg. 
Paragraaf 2 vertelt daar meer over. 

Middenstand. De gang van zaken rond de Vereniging Pius X (1903-1906) als 
organisatie van de middenstand kwam in hoofdstuk 10 aan de orde. Van een 
coherent aartsdiocesaan beleid ten aanzien van de organisatie van midden
standers was toen nog geen sprake.6 Dat was al wel het geval in het bisdom 
Den Bosch. Dat verklaart de verwarring die de Arnhemse vereniging daar 
zaaide, getuige de voorbarige mededeling in de Hanzebode dat er in Arnhem 
een vereniging van katholieke middenstanders was opgericht, waar staande de 
vergadering 300 leden toetraden.7 Er was namelijk door Pius X slechts een 
discussie gevoerd over de oprichting van een "ekonomische R.K. Middenstands-
vereniging", maar zonder resultaat.8 Met de Vereniging Pius X verdwenen in 
1906 ook de aspiraties om een Arnhemse middenstandsvereniging op te zetten. 

De stichting van een aartsdiocesane middenstandsbond in 1909 brachten die 
aspiraties in Arnhem weer tot leven.9 Door toedoen van de plaatselijke Katho
lieke Sociale Actie en vooral pastoor Bos kwam er in 1911 een Arnhemse 
afdeling van de R.K. Middenstandsvereniging De Hanze tot stand. Hoewel het 
aantal leden in het eerste jaar ver achter bleef bij de verwachtingen, lukte het 
wel een aantal vakafdelingen op te richten, zeer tegen de zin van de neutrale 
verenigingen. Vooral met een initiatief als de R.K. Avondhanzeschool, waarvoor 
gemeente en rijk subsidies verstrekten, verwierf de Hanze zich in korte tijd een 
tamelijk stevige positie binnen de Arnhemse katholieke beweging.10 

Hogere standen. De oprichting van een standsorganisatie voor werkgevers, 
intellectuelen en leidinggevende functionarissen bleek heel wat voeten in aarde 
te hebben, niet alleen in Arnhem maar in heel Nederland. Drie jaar na de 
stichting van een landelijke Adelbertvereniging werd er in 1937 een Arnhemse 
afdeling van deze organisatie voor de hogere stand opgericht. 

De afbakening van de hogere stand was een probleem waarmee de geeste
lijkheid en later ook de bestuurders van Adelbert niet goed raad wisten. Wie 
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kon tot die hogere stand gerekend worden en welke bijzondere opdracht had 
die stand te vervullen? De Arnhemse afdeling van de Adelbertvereniging kende 
voor 1940 een zeer selectief toelatingsbeleid en nam leden alleen op uitnodiging 
aan. Van de ca. 40 leden in 1939 was bijna drie kwart jurist (advocaten, rech
ters, notaris), de rest was arts of (bank)directeur. De meeste katholieke werkge
vers, die vanaf 1915 rechtstreeks lid konden worden van de Algemene R.K. 
Werkgeversvereniging, bleven buiten de Adelbertvereniging. Adelbert had meer 
weg van een katholieke rotary dan van een standsorganisatie. 

Middengroepen. Tevergeefs werd in de jaren dertig getracht het rijtje plaatselijke 
standsorganisaties te completeren met een afdeling van de Werknemende 
Middenstand (WM), een sedert 1933 bestaande landelijke organisatie voor de 
witte boorden in fabriek en op kantoor. Die organisatie kwam in Arnhem pas 
rond 1950 tot leven. Initiatief kwam van een nieuwkomer, die in zijn oude 
woonplaats secretaris was geweest van een WM-afdeling. 

Beambten en leraren en behoorden tot beroepscategorieën die zich pas laat 
of in het geheel niet in het standsorganisatorische keurslijf lieten vangen. In 
katholieke kring wist men niet goed raad met de sociale en culturele plaats
bepaling van opkomende beroepsgroepen die zich wensten te distantiëren van 
de handarbeiders in de werkliedenvereniging en de middenstanders in de 
Hanze. Die claim op een aparte, niet aan een stand gebonden status werd door 
de kerkelijke autoriteiten gelegitimeerd met de erkenning van de zogenaamde 
categorale bonden van onderwijzers (in Arnhem vanaf 1894), leraren (1933), 
ziekenverzorgers (1925), politiefunctionarissen (1919), beroepsmilitairen (1912), 
en handelsreizigers (1916). De Werknemende Middenstand was niet meer dan 
een kunstmatige constructie om deze groepen alsnog in een standsorganisato
risch gareel te krijgen. 

De standsordening als organisatorisch beginsel werd dus op selectieve wijze 
ingevoerd. In de eerste plaats kreeg de organisatie van arbeiders relatief vroeg 
en veel aandacht. In de tweede plaats kwamen alleen de arbeiders in Arnhem 
tot organisatie vóórdat er op landelijk of diocesaan niveau sprake was grotere 
verbanden. De plaatselijke organisaties van de middenstand en de hogere stand 
werden op aandrang van een diocesane of landelijke organisatie opgericht of 
zochten na hun oprichting meteen al aansluiting bij zo'n groter verband. Ten 
derde waren WM en Adelbert slechts standsorganisaties in beperkte zin. Zij 
misten een conglomeraat van plaatselijke instellingen en vakafdelingen, zoals de 
R.K. Volksbond en de Hanze die kenden. Het selectieve beleid bleek tenslotte 
ook uit de organisatie van katholieke vrouwen. De R.K. Vrouwenbond werd op 
aartsbisschoppelijk verzoek in 1914 opgezet als een algemene, niet-standsgebon-
den vereniging van vrouwen, waarin de gemeenschappelijke belangen van de 
katholieke vrouw als dominant werden beschouwd boven de van de man 
afgeleide Standsbelangen.11 Hoewel arbeidersvrouwen wél lid konden worden, 
fungeerde de R.K. Vrouwenbond in de praktijk als een tamelijk sociaal-exclusie-
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ve vereniging van dames uit de middenstand en hogere kringen. Arbeidersvrou
wen organiseerden zich pas na 1945 in een eigen vereniging. 

In de loop van de twintigste eeuw nam de afstand tussen de standen in 
Nederland in objectieve zin af. Het streven naar sociale en culturele distinctie 
verdween daarmee echter geenszins. Het katholieke beginsel van de standsorde
ning is daar een bewijs van. Binnen de katholieke beweging werd vroeg of laat 
en met wisselend succes die ordening doorgevoerd ten aanzien van de organi
satie van diverse sociale geledingen. Na de integratie van plaatselijke stands
organisaties in grotere verbanden bleken hun structuren en doelstellingen 
betrekkelijk ongevoelig te zijn voor plaatselijke omstandigheden. Het centrale 
beleid kreeg meestal keurig navolging. Pas nadat de kerkelijke autoriteiten in 
1960 afstand hadden genomen van de standsordening en vervolgens de levens
vatbaarheid van katholieke sociale organisaties ter discussie was komen te 
staan, ontstond er weer ruimte voor typisch Arnhemse ontwikkelingen. Dat gold 
niet voor de Werknemende Middenstand noch voor de Adelbertvereniging. Zij 
verdwenen op alle territoriale niveaus nagenoeg gelijktijdig. Door de Arnhemse 
katholieke organisaties van arbeiders en middenstanders werd het traject naar 
federatie en fusie met zusterorganisaties nog wel enigszins op eigen wijze 
ingekleurd. Ze liepen daarbij in tijd zelfs iets vooruit op de landelijke ontwikke
lingen.12 Maar in vergelijking met de beginfase kende de eindfase van de 
katholieke arbeidersbeweging te Arnhem veel minder 'couleur locale'. 

2. ARNHEMSE ARBEIDERS IN EEN AARTSDIOCESAAN GAREEL 

Arnhem kende in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een relatief 
omvangrijke en sterke arbeidersbeweging.13 Over de aanleiding tot de afschei
ding van katholieke timmerlieden van de algemene Timmerliedenvereeniging 
Eendragt maakt Magt is niets met zekerheid bekend. De katholieken zouden 
systematisch geweerd zijn uit het bestuur en mede op aandrang van pastoor
deken Brouwer en pastoor Van Basten Batenburg tot de stichting van een eigen 
vereniging zijn overgegaan.14 Wat was het doel van R.K. Timmerliedenvereeni
ging St. Joseph? Komt aan haar terecht de eer toe één van de voorlopers te zijn 
van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland?15 

De oprichters van St. Joseph hadden vooral de bescherming van katholieke 
timmerlieden tegen de radicale collega's van Eendragt maakt Magt op het oog. 
Het was de bedoeling om "door aaneensluiting, verbroedering en gemeenschap
pelijke gezellige ontspanning onderling, elkanders godsdienstige en maatschap
pelijke belangen te bevorderen en te bewaren".16 In de praktijk kwam dit neer 
op ontspanningsactiviteiten in een mede door de geestelijkheid en enkele 
notabelen gefinancierd verenigingsgebouw (1876) alsmede op zelfhulp door 
middel van een begrafenisfonds, een ziekenfonds en een spaarkas. St. Joseph 
hield zich in de eerste twintig jaar van zijn bestaan verre van acties gericht op 
betere arbeidsvoorwaarden, betere huisvesting en hogere lonen. 
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Toen na 1885 anarchisten en socialisten flink van zich lieten horen in 
Arnhem, werd de herinnering aan de oorsprong van St. Joseph bij de ca. 100 
leden voortdurend levend gehouden. Op de jaarvergadering van 1886 sprak 
pastoor Van Basten Batenburg, beschermheer van St. Joseph, over "ongeoor
loofde opruiingen in de werkmansstand".17 De groeiende onrust aan het arbei
dersfront weet hij aan "eerloze gelukzoekers". Tegenover hun ontevredenheid, 
die volgens de pastoor het gevolg was van ongodsdienstigheid, stelde hij de 
waardigheid en het geluk van de godsdienstige werkman. De leden van St. 
Joseph spoorde hij aan hun patroon te volgen en in "alle nederigheid te ijveren 
voor het goede". Hij sprak voorts de wens uit "de ogen geopend te houden 
voor de kwaadgezinden, opdat U en onze vereeniging niet in de maalstroom 
van onregt en oproer worden meegesleept en ten gronde gaan"18. 

Zijn visie op de zogenaamde "sociale kwestie" droeg daarmee nog alle ken
merken van een traditionele katholieke opvatting, waarin het heil werd ver
wacht van christelijke charitas en religieuze plichtsbetrachting. De katholieke 
arbeider had zich te schikken in zijn lot en zich verre te houden van brandhaar
den van onrust en verzet. Het scheppen van een aantrekkelijk eigen leefmilieu 
had daarom hoge prioriteit. Overeenkomstig deze filosofie begon het bestuur 
van St. Joseph in de jaren 1885-1890 met een toneelclub en de zangvereniging 
"Genoegen zij met ons". In dit kader paste ook de organisatie van feestavon
den.19 Wat de Sociëteit van St. Jan was voor de burgerij, werd St. Joseph voor 
de Arnhemse timmerlieden. 

In 1891 viel een voorzichtige kentering te bespeuren in het werk van St. 
Joseph. De positie van de werkman kwam meer in de aandacht te staan. Zo 
kocht het bestuur van St. Joseph in augustus 1891 voor elk lid een exemplaar van 
de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII "opdat tenminste geen onzer 
vervreemd behoeft te blijven van de mening van onze H. Vader de paus, aan
gaande het arbeidersvraagstuk".20 De scherpe crisis in de bouw leidde er toe 
dat St. Joseph de leniging van de nood onder timmerlieden zelf ging aanpakken, 
en afzag van verdere samenwerking met andere, niet-katholieke organisaties.21 

Dat het de katholieke timmerlieden ernst was met hun voornemen tot vakactie 
bleek vooral in 1893 toen zij met de Arnhemse afdeling van de Algemene 
Nederlandse Timmerliedenbond samenwerkten in een loonbeweging. Hiermee 
haalden zij zich wel de woede op de hals van de Arnhemse R.K. Volksbond. Om 
de invloed van St. Joseph in te dammen stichtte die bond een eigen Timmerlie-
dengilde. De oude timmerliedenvereniging distantieerde zich meteen van dit gilde 
waarin timmerlieden en timmerbazen verenigd waren. St. Joseph posteerde zich 
vanaf die tijd tussen de R.K. Volksbond en de socialistische arbeidersbeweging. 

St. Joseph was van 1872 tot ca. 1890 weliswaar een tamelijk unieke organisatie 
in katholiek Nederland, maar had in die tijd zeker geen pioniersfunctie. In de 
ontwikkeling van St. Joseph weerspiegelde zich de evolutie van het katholieke 
denken over de sociale kwestie. Onder invloed van Rerum Novarum werd de 
sociale kwestie na 1891 als een maatschappelijk probleem erkend, dat ook de 
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katholieken ter harte moest gaan. Ter bevordering van de sociale rechtvaardig
heid kregen katholieke arbeiders toen het recht zich in vakbonden te verenigen, 
mits deze werden beschouwd als vorm en onderdeel van katholieke actie, 
geïnspireerd werden door het katholieke geloof en onder toezicht stonden van 
de geestelijkheid. Kant en klare oplossingen voor de organisatorische vormge
ving van de organisaties van arbeiders gaf de encycliek evenwel niet. Dat liet de 
paus over aan de bisschoppen. In Nederland kwam een nationaal beleid pas in 
1916 tot stand. Tot die tijd was eerst lokaal, en later diocesaan particularisme 
troef ten aanzien van de organisatie van arbeiders. De incorporatie van de 
Arnhemsche R.K. Volksbond en vooral van St. Joseph vormen boeiende 
illustraties van de wijze waarop rond de eeuwwisseling de katholieke (arbei-
ders)beweging al vroegtijdig in bredere banen werd geleid dan de kaders van 
het lokaal particularisme. 

De R.K. Volksbond in het aartsdiocesane gareel22 

In 1887 startten negen in Arnhem woonachtige ex-zouaven (soldaten voor de 
paus) met de Arnhemsche Zouavenbroederschap Fidei et Virtuti.23 Enkele 
bestuurders van deze bond, die ook niet-zouaven als lid toeliet, brachten eind 
1890 de oprichting van een volksbond ter sprake. Zij waren enthousiast over de 
opzet en werkwijze van de volksbonden die in het bisdom Haarlem sinds 1888 
waren opgericht. De Arnhemmers overwogen zelfs aansluiting bij de Neder-
landsche R.K. Volksbond. Voorzitter W. Beyer en de uit Amsterdam afkomstige 
adviseur, de boekdrukker A. van der Meer, togen naar de Arnhemse pastoors 
voor overleg over deze plannen. Pastoor-deken Dobbelmann legde hun geen 
stroo-breed in de weg. Zijn collega-pastoors Te Braake en Schoemaker reageer
den weliswaar positief, maar wensten verzekerd te zijn van de steun van 
aartsbisschop Snickers. 

In afwachting van een definitief oordeel van de geestelijkheid besloot de 
broederschap van ex-zouaven alvast een oprichtingscomité in te stellen. Dit 
comité stuurde concept-statuten ter goedkeuring aan de Arnhemse pastoors en 
verzocht hen een geestelijk adviseur aan te wijzen. Het centraal bestuur van de 
Nederlandsche R.K. Volksbond kreeg het verzoek een Arnhemse volksbond 
als lid toe te laten. Met deze twee ogenschijnlijk eenvoudige acties maakten de 
Arnhemmers meer los dan zij bevroedden. In de eerste plaats urgeerden zij een 
aartsdiocesane standpuntbepaling ten aanzien van de organisatie van arbeiders. 
In de tweede plaats was het Arnhemse verzoek voor de Nederlandsche R.K. 
Volksbond aanleiding om erkenning aan te vragen als nationale organisatie met 
afdelingen in alle bisdommen. Dit streven naar expansie impliceerde een statu
tenwijziging en vergde uiteraard overleg van en met de bisschoppen. Hoewel 
zelf nog zoekend naar de juiste vorm en inrichting van organisaties van arbei
ders in zijn diocees, maakte aartsbisschop Snickers al snel kenbaar geen 
Haarlemse organisatie in het aartsbisdom te dulden. De Arnhemse volksbond 
i.o. werd aldus onbedoeld een speelbal in een geschil met aan de ene kant de 
Haarlemse bisschop С Bottemarme en het centraal bestuur van de Nederland-
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sehe R.K. Volksbond en aan de andere kant de aartsbisschop en zijn adviseur 
Schaepman. Precies deze kwestie heeft bovendien uiteindelijk geleid tot scherpe 
persoonlijke tegenstellingen tussen Schaepman en de Twentse kapelaan A. 
Ariëns, de sociale voorman van de katholieke arbeidersbeweging.24 

Het geduld van de Arnhemmers zou uiteindelijk meer dan twee jaar op de 
proef gesteld worden. Al na één maand gaf het bestuur van de zouavenbroeder-
schap echter te kennen het wachten beu te zijn. Verscheidene leden wilden 
buiten de geestelijkheid om tot oprichting van een afdeling van de Volksbond 
overgaan, zo schreef secretaris Van der Meer aan het centraal bestuur in 
Amsterdam. Hij maande dat bestuur tot haast: "Terwijl Dómela c.s. zondag op 
zondag vergaderingen beleggen en hunne aangeworven leden op de verschil
lende werkplaatsen hunne stelsels verkondigen, wordt er tot dusver van katho
lieke zijde op maatschappelijk gebied niets gedaan om ze te beteugelen. En wat 
het ergste is — er zijn van nabij katholieken bekend, die met hun ideeën 
volmondig instemmen."25 Hoe het ook zij, dit soort aansporingen mocht 
voorlopig niet baten: het centraal bestuur deed wat het kon en in afwachting 
van een aartsdiocesane regeling hield de lokale geestelijkheid zich afzijdig. 

In december 1891 hield Ariëns een lezing in de Sociëteit van St. Jan over 
'het maatschappelijk vraagstuk'.26 In hoeverre zijn oproep tot oprichting van 
katholieke arbeidersverenigingen de Arnhemse ex-zouaven hebben aangespoord 
valt niet met zekerheid te achterhalen, maar is wel hoogst waarschijnlijk gezien 
het feit dat zij begin 1892 op eigen houtje een werkliedenvereniging formeer
den. In mei van dat jaar werd het doel van die vereniging officieel kenbaar 
gemaakt: de "verbetering van den toestand van de werkende klasse in het 
algemeen langs wettigen weg en overeenkomstig de richtlijnen in de Encycliek 
Rerum Novarum".27 Vier maanden later kwam de Arnhemse geestelijkheid de 
broederschap iets tegemoet door haar officieel toestemming te geven onder de 
vlag van R.K. Werkliedenvereeniging te mogen varen, een naam die elders in 
het aartsbisdom reeds in gebruik was.28 Hoewel kerkelijke goedkeuring van de 
statuten en benoeming van een geestelijk adviseur achterwege bleven, gaf dit 
gebaar voldoende aanleiding om de broederschap te ontbinden en om voortaan 
als R.K. Werkliedenvereeniging St. Willibrord door het leven te gaan. 

Maar niet voor lang. Het bleef wachten op een definitief antwoord op het 
verzoek tot aansluiting bij de Nederlandsche R.K. Volksbond. Toen medio 1893 
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ЯеГ Gilde der Losse Werklieden Η. Vmcentius à Paolo, onderafdeling van de R.K. 
Volksbond, in tuin van het verenigingsgebouw aan de Rosendaalsestraat, ca 1910. 
Bij de boom links, met baard, oud-zouaaf en eerste voorzitter W. Beyer. (Foto 
Gemeentearchief Arnhem) 

Het bestuur van de R.K. Bouwvakbond, bij het 10-jarig bestaan. Zittend van l. naar 
г.: kapelaan E^4.W. Welman, J. Driever en A. Nijenhuis. Staand onder meer: B. 
Teuntsen (2e van l.), W. Pas (3e van L), S. Looten (4e van L) en J. Th. Reyers. 
(Foto Gemeentearchief Arnhem) 



aansluiting bij deze bond in principe mogelijk werd, aarzelde de Arnhemse 
werkliedenvereniging geen moment. Ondersteund door ca. 500 leden besloot het 
bestuur zich als lid aan te melden en de naam te veranderen in Amhemsche 
R.K. Volksbond. De deken van Arnhem kreeg een week de tijd om te reageren, 
daarna zou dit besluit van kracht worden.29 Nu pas raakte ook Schaepman 
actief bij de zaak betrokken. Hij had zich inmiddels als adviseur van de aartsbis
schop ontpopt als een fervent tegenstander van de volksbonden, die behalve 
werklieden ook de kleine burgerij als lid toelieten. Schaepman beschouwde de 
volksbond daarom niet als een werkliedenvereniging, maar als een veremging 
"waarin de werkman zijn hart eens mag luchten, ook in presentie van deftige 
mensen, en waarin hij zoet wordt gehouden".30 Wat men voor arbeiders wilde 
doen moest men ook door hen laten doen, zo vond Schaepman. Bovendien 
wilde hij niet "in de sleep van Amsterdam" lopen. Anders dan Ariëns maakte 
hij van deze zaak een principiële kwestie. 

Binnen zes weken wist Schaepman de Arnhemse volkbond ertoe te bewegen 
het lidmaatschap van de Nederlandsche R.K. Volksbond op te zeggen. Hij 
stelde de Arnhemmers een spoedige oprichting van een aartsdiocesane werklie
denvereniging in het vooruitzicht. De bestuurders werden alvast voor een 
congres en voor de oprichtingsvergadering in October 1893 uitgenodigd. Boven
dien kreeg de volksbond met onmiddellijke ingang een geestelijk adviseur 
toegewezen. Tevens mochten de statuten naar eigen goeddunken gewijzigd 
worden, het huishoudelijk reglement naar plaatselijke omstandigheden worden 
ingericht en de naam R.K. Volksbond gehandhaafd blijven. Nauwelijks twij
felend aan wat het te doen stond, schreef het bestuur van de Arnhemsche R.K. 
Volksbond in zijn opzeggingsbrief aan de Nederlandsche R.K. Volksbond dat 
"Dr. Schaepman, ...zou zorgen dat alles in orde komt".31 

Het bestuur van deze bond reageerde furieus. Zijn bestuur kon zich niet 
voorstellen dat "een Prins der kerk — hier Z.D.H. de aartsbisschop — in derge
lijke zaken geadviseerd werd door een professor van het seminarie, hoeveel 
achting wij voor een dergelijk ambt ook koesteren".32 Het vreesde bovendien 
dat de politieke verdeeldheid binnen de Nederlandse katholieken door deze 
manoeuvre van Schaepman zou worden overgeplant op de werklieden.33 

Verzet hielp echter niet. De Arnhemsche R.K. Volksbond werd eind 1893 als 
lid geaccepteerd van de Diocesane Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen in 
het aartsbisdom Utrecht.34 

Voor het weren van de Haarlemse Volksbond uit het Utrechtse wilde 
Schaepman kennelijk toch wel wat water in de wijn doen.35 Hij hechtte meer 
waarde aan structureel-organisatorische eenheid binnen het aartsbisdom dan 
aan volstrekte uniformiteit in opzet en inrichting van de plaatselijke werklieden
verenigingen. Eenmaal als lid aangenomen zou de Arnhemse volksbond zich 
wel aanpassen, zo verwachtte Schaepman. Hij kreeg hierin gelijk. Reeds in 1896 
werd een duidelijk streven merkbaar uitsluitend werklieden toe te laten en de 
kleine burger er attent op te maken dat "hij verbetering van zijn positie elders 
moest zoeken".36 
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De R.K. Timmerliedenvereniging in het aartsdiocesane gareel31 

Het proces van aanpassing en integratie verliep voor de R.K. Timmerlieden-
vereeniging St. Joseph op een andere wijze. In de jaren negentig leek die 
aanpassing betrekkelijk geruisloos te verlopen. Wel verzette de volksbond zich 
in 1893 tegen aansluiting van St. Joseph bij de aartsdiocesane Bond van R.K. 
Werkliedenverenigingen, maar tevergeefs. Bij monde van zijn geestelijk advi
seur, pastoor Te Braake van de Martinusparochie, liet de volksbond Snickers en 
Schaepman weten dat de plaatselijke eensgezindheid daardoor op het spel zou 
komen te staan. De deelname aan de loonbeweging in 1893 gaf immers vol
doende aan dat de timmerliedenvereniging een andere koers voer dan de 
volksbond.38 Schaepman bleek echter een zwak te hebben voor St. Joseph als 
oudste Arnhemse organisatie. De enige concessie die St. Joseph moest doen 
betrof het verbod op de verkoop van sterke drank in het verenigingsgebouw.39 

Zo ontstond in Arnhem een unieke situatie met twee verschillende verenigingen 
voor katholieke timmerlieden. Een hiervan, de Timmerliedenvereeniging St. 
Joseph, was als zelfstandig lid aangesloten bij de Bond van R.K. Werkliedenver
enigingen en was daarmee gelijkwaardig aan de plaatselijke Volksbond. Deze 
privilegiëring van St. Joseph moest op de langere duur wel problemen geven. 

De moeilijkheden begonnen in 1900 toen pastoor Schoemaker, bescherm
heer van St. Joseph, zich stoorde aan het lidmaatschap van de timmerlieden
vereniging van de Arnhemsche Bestuurdersbond, een in dat jaar door de 
Arnhemse afdeling van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) inge
steld samenwerkingsorgaan.40 Daarnaast begon hij zich te ergeren aan het 
optreden van voorzitter Liethof. Had Schoemaker in maart 1900 nog eigenhan
dig een brochure geschreven teneinde het noodlijdende ziekenfonds van St. 
Joseph te helpen aan donateurs en buitengewone leden en had hij hiervoor zelf 
een fiks bedrag gegeven, nog geen jaar later vroeg hij aartsbisschop Van de 
Wetering zijn ontslag als beschermheer. Hij voelde er niets meer voor zich met 
de timmerliedenvereniging te bemoeien en om vergaderingen regelmatig bij te 
wonen. Dat laatste was hem door Van de Wetering gevraagd met als doel de 
gangen van St. Joseph en zijn voorzitter te controleren.41 Was er vroeger 
sprake van een "kalme vereniging", aldus Schoemaker, met Liethof stond er 
"een spreker" en een "vooruitstrevend man" aan het hoofd, met wie hij weinig 
sympatiseerde. Hij hield Liethof verantwoordelijk voor de financiële moeilijkhe
den, ter oplossing waarvan hij zelf reeds een renteloos voorschot gegeven had. 
Maar om St. Joseph "nu bovendien op hooger bevel nog achterna te loopen", 
dat was teveel van hem gevergd.42 Van de Wetering willigde dit ontslag in en 
liet voorts weten dat Liethof eruit gewerkt moest worden. Hij hoopte dat rector 
J. Minke als nieuwe adviseur dit doel zou bereiken. Tegelijkertijd spoorde hij 
Schoemaker aan alles in het werk te stellen om St. Joseph te redden. 

De timmerliedenvereniging ging niet accoord met deze besluiten en Liethof 
was niet van zins het veld te ruimen. Mede daarom bleven financiële problemen 
als een zwaard van Damocles boven de vereniging hangen. Schoemaker weigerde 
namelijk consequent ter vergadering te verschijnen om over die financiën te pra-
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| l J . ¡̂MMerliê it-̂ ereexigixg „ | i §mf\" 
«fiu г: ki is ' ; 

GttdgtMIj 
kOEIIti Will IJl 

li »ug i * , 

л я ! — s m = 

Vi 

.- -,-τ î, Tí -Ç-T ζ V' 

(Slrnhem, /да 

ten. Wel liet hij zich voordurend in het openbaar opmerkingen ontvallen over 
de persoon van Liethof. Schoemaker was vooral verbolgen over het feit dat 
Liethof hem in al die jaren slechts één keer om raad gevraagd had in een begin
selkwestie, maar hem meteen had weten te vinden toen er zich financiële proble
men voordeden. Volgens hem zocht Liethof samenwerking met niet-katholieken 
en riep hiermee kritiek op van een aantal respectabele katholieke burgers, nota 
bene personen die een financiële bijdrage — in de vorm van aandelen — hadden 
geleverd aan de bouw van een verenigingslokaal ten behoeve van de timmerlie
denvereniging. Meerdere malen had hij als pastoor-beschermheer te horen gekre
gen: "Let op L. want hij drijft in de verkeerde richting en stuurt de zaken in de 
war". Het irriteerde Schoemaker des te meer dat Liethof in 1901 wel een goede 
kans maakte om als lid van de gemeenteraad gekozen te worden. Hij suggereerde 
zelfs dat Liethof gekozen was met hulp van de liberale pers in ruil voor een 
verklaring zich onafhankelijk te zullen opstellen van de geestelijkheid.43 

Dit conflict rond St. Joseph en zijn voorzitter sluimerde voort totdat eind 
1902 Schaepman zich ermee ging bemoeien. Inmiddels had St. Joseph wel het 
lidmaatschap van de Arnhemsche Bestuurdersbond opgezegd. Maar dit ver
hinderde niet dat Schaepman naar zijn zeggen zich bij nader inzien had "over
tuigd dat de brutaliteit van Liethof alleen uit vrees" voortkwam. Hij zou hem 
daarom ook wel "tot rust brengen", zo liet hij zijn jeugdvriend Schoemaker 
weten.44 Na door hem uitvoerig te zijn ingelicht over de schulden van St. 
Joseph zei Schaepman het middel te hebben gevonden om "Liethof en zijn 
bestuur tot zwijgen te brengen".45 Liethof zwichtte uiteindelijk voor het gezag 
van Schaepman, de man die hem jaren daarvoor als bestuurder van de aartdio-
cesane bond geaccepteerd had, en ruimde het veld. St. Joseph moest het 
bovendien voortaan zonder geestelijk adviseur stellen, tenminste zolang de 
financiële problemen niet waren opgelost. 

Het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van oudgediende A. Roordink 
toonde zich uiterst coöperatief. In zijn ijver om de schulden te saneren en een 
aantal plaatselijke notabelen als schuldeisers tevreden te stellen, ging hij volgens 
Van de Wetering echter te ver. Nadat hem in september 1903 ter ore was 
gekomen dat St. Joseph een feestavond met bal georganiseerd had om de kas 
te spekken, wilde de aartsbisschop het liefst ogenblikkelijk tot ontbinding van 
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de vereniging overgaan.46 Het oordeel van pastoor Schoemaker wilde hij nog 
wel afwachten. De pastoor twijfelde niet aan de oprechte bedoelingen van het 
nieuwe bestuur en was van mening dat het een gelegenheid verdiende om spijt 
te betuigen.47 Die mogelijkheid kreeg het bestuur, maar naar het oordeel van 
Van de Wetering erkende het onvoldoende dat het ook zonder geestelijk 
adviseur het "ongeoorloofde" zeer goed kon inzien.48 Greep het bestuur van 
St. Joseph de herkansing niet of onvoldoende aan dan zou naar de mening van 
Schoemaker St. Joseph inderdaad het recht ontnomen moeten worden zich 
"Roomsch-Katholiek" te noemen. Vervolgens zouden de leden zich bij de R.K. 
Volksbond aan kunnen sluiten.49 Wederom door Schoemaker aangespoord, 
bood het bestuur zowel schriftelijk als mondeling excuses aan bij Van de 
Wetering. Bij die gelegenheid werd voor de zoveelste keer met "kinderlijk 
vertrouwen" om een geestelijk adviseur gevraagd, maar tevergeefs.50 

Een jaar later waaide er een vergelijkbare aartsdiocesane storm. Deze keer 
aarzelde Van de Wetering niet om St. Joseph het predikaat katholiek te 
ontnemen. Kort daarna bleek zijn beslissing op foutieve informatie te berusten: 
de "Strauss-avond met bal" was niet door St. Joseph georganiseerd maar door 
de nieuwe eigenaar van het voormalige verenigingsgebouw. Op voorspraak van 
Schoemaker kwam de aartsbisschop snel van zijn dwaling terug.51 

Een Volksbonder deed in 1903 de volgende voorspelling over het lot van St. 
Joseph: "Deze is ten ondergang gedoemd. Niet omdat haar gebouw voor schuld 
is verkocht, maar wegens de geest harer leden. Die geest is ijdelheid. Ik had 
gehoopt dat, na den verkoop van haar gebouw, de leden zouden zijn overgegaan 
tot den Volksbond, en hadden versterkt tot een krachtig gilde, het gilde der 
houtbewerkers. Maar St. Joseph is ijdel en wil niet komen, omdat zij ouder is 
in jaren dan de Bond".52 Hierboven is aangetoond dat niet zozeer die ijdelheid 
maar vooral het weerstandsvermogen een flinke dreun te verwerken had 
gekregen door schier onoplosbare financiële problemen en vooral door een 
reeks aanvaringen met kerkelijke autoriteiten. Ontbinding was slechts een 
kwestie van tijd. Integratie en uniformiteit moesten, hoe dan ook. De terugkeer 
van Liethof als voorzitter in 1904 deed niet meer ter zake. Begin 1906 vond de 
overgang plaats van de R.K. Timmerliedenvereeniging St. Joseph naar het 
Timmerliedengilde van de R.K. Volksbond.53 

Katholieke arbeiders te Arnhem aangepast en geïntegreerd: een synthese 
Toen er eenmaal op diocesaan niveau overeenstemming bestond over de 
strategie en vormgeving van plaatselijke organisaties voor katholieke arbeiders, 
kwam er een van bovenaf gestuurd proces van uniformering op gang. In 1906 
was dit voor Arnhem voltooid. 'Arnhemse' afwijkingen van de in het aartsbis
dom gangbare organisatorische structuur werden getolereerd zolang ze effectief 
gecontroleerd konden worden door de plaatselijke geestelijkheid. Deze speelde 
in het integratieproces een intermediaire rol. Dat gold evenzeer voor plaatse
lijke bestuurders die tevens bestuursfuncties vervulden op het aartsdiocesane of 
landelijke niveau van de organisatie. 
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Hadden de aartsbisschop en Schaepman aanvankelijk een nog enigzins 
verzoenende houding aangenomen ten aanzien van lokaal particularisme, vanaf 
1900 trokken zij de teugels strak aan. Tengevolge van het optreden van de 
katholieke democraten, de opleving van het interconfessionalisme en de groei 
van de socialistische arbeidersbeweging werd binnen de katholiek arbeidersbe
weging uniformiteit en conformisme met scherpe sancties afgedwongen. In het 
geval van St. Joseph zochten en vonden zij in financiële problemen een stok om 
de hond te slaan. 

De integratie in grootschalige verbanden ging gepaard met verschuivingen 
in de bestuurlijk-personele sfeer. Met name de veranderende verhouding tussen 
leken en geestelijken was opmerkelijk. Aanvankelijk stelde de plaatselijke clerus 
zich terughoudend en afwachtend op ten aanzien van de R.K. Volksbond, maar 
nadat de diocesane integratie van de Volksbond in 1893 zijn beslag kreeg, zou 
zijn betekenis als mobilisator en organisator al snel blijken. Het wilde bijvoor
beeld maar niet vlotten met het Arnhems Kruisverbond, dat op initiatief van de 
R.K. Volksbond in 1896 was ontstaan. Het kostte kapelaan Ariëns uit Enschede 
weinig overredingskracht om de Arnhemse drankbestrijders van het eerste uur 
te overtuigen dat het zonder de geestelijkheid niets zou worden.54 De Volks-
bonders stelden vervolgens in 1897 enkele bestuurszetels ter beschikking aan 
geestelijken, die inmiddels door Ariëns waren overtuigd van hun roeping als 
drankbestrijder. 

De geestelijk adviseur mocht zich weliswaar met van alles en nog wat 
bemoeien, uitvoerende taken moest hij aan de arbeiders zelf overlaten. Met 
name rond de eeuwwisseling — toen anti-clericalisme in verscheidene vormen de 
kop op stak — deinsde Schaepman er niet voor terug priesters terug te fluiten 
die zich al te opzichtig met uitvoerende taken bemoeiden. Zo kreeg de Arn
hemse kapelaan Van der Waarden in 1900 een veeg uit de pan omdat hij 
zichzelf zag als directeur en censor van het nieuw op te richten Bureau voor 
Katholieke Volkslectuur. "Nu willen de Daensisten van geestelijke overheid 
niets weten en hier wil men nu alles aan de priester-directeur overlaten, o 
stoethaspels, alles rust op de directeur, hij is de man", sputterde Schaepman.55 

De rolwisseling die pastoor Schoemaker rond 1900 doormaakte is illustratief 
voor de koerswijziging binnen de katholieke arbeidersbeweging. Hij degradeer
de van beschermheer, die in de voetsporen van zijn voorganger Van Basten 
Batenburg tien jaar lang zowel persoonlijke eer als geldelijke middelen geïnves
teerd had in St. Joseph, tot boodschappenjongen van Schaepman en de aartsbis
schop. In die overgangsfase verruilde de tinmierliedenveremging het patronaat
schap van de plaatselijke heren-aandeelhouders voor de directieven van de 
diocesane en nationale bestuurders. 

3. LEDEN EN LEDENWERVING 

Hoeveel katholieken waren als lid aangesloten bij de diverse standsorganisaties 
te Arnhem? Mogen we spreken van massa-organisaties? Wat zijn de oorzaken 
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van de opmerkelij'ke fluctuaties in ledental? Spelen lokale factoren hierbij een 
rol van betekenis? Dat zijn de vragen die in deze paragraaf aan de orde komen. 
Het eerste gedeelte gaat over de omvang van de organisaties, in het tweede 
deel wordt de ledenwerving belicht. 

Het aantal leden van standsorganisaties 
Tabel 28 geeft cijfers over het ledental van vier standsorganisaties: de R.K. 
Volksbond/RKWV/KAB/NKV, de Hanze, Adelbert en de werkgeversvereniging. 
De vele vakorganisaties voor middenstanders en arbeiders blijven buiten be
schouwing, met uitzondering van de grootste vakbond in Arnhem, die van 
timmerlieden en bouwvakkers.56 Opvallend zijn de fluctuaties van het ledental 
vóór 1940, zowel die van de Volksbond — in 1918 van naam veranderd in R.K. 
Werkliedenvereniging — de Bouwvakbond als de Hanze. Pieken waren 1910, 
1920 en de periode 1935-1940. Na 1945 kwamen dergelijke schommelingen niet 
meer voor. Zowel de fluctuatie vóór 1940 als de betrekkelijk gelijkmatige 
ontwikkeling daarna vragen om een nadere verklaring. Wij gaan daarom op zoek 
naar een aantal factoren en gebeurtenissen die het ledenverloop hebben beïn
vloed. De eerste vraag daarbij is: hoe sterk was de concurrentie? De tweede 
vraag betreft de organisatorische vullingsgraad: hoe groot was het percentage 
georganiseerden in verhouding tot het totale aantal potentiële leden? 

Tabel 28. Het ledental van enkele katholieke sociale organisaties te Arnhem.57 

Jaar 

1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1946 
1950 
1955 
1960 
1965 
1974 

R.K. Volksbond/ 
RKWV/KAB58 

769 
570 
500 
826 
769 
1784 
1213 
1219 
1736 
2229 
2400 
3221 
3642 
3640 (1958) 
4549 
4178 

Bouwvakbond 
St. Jozef 

95 
70 
7 
9 

71-187 
375 
216 
265 
311 
410 
553 
657 
750 
682 
? 

590 

Middenstand 
de Hanze 

— 
— 
90 (1912) 
120 
350 
128 (1927) 
130 
270 
260 
274 (1947) 
350(1948 
? 

305 
280 
183 

Werkgevers 

— 
— 
— 
— 
33 (1921) 
? 

7 
? 
14 
? 
21 
? 
7 
? 
— 

Adelbert 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17(1938) 
45 
45 
75 
90 
106 
98 (dec) 
— 

De eerste vraag kunnen we slechts partieel beantwoorden omdat alleen gege
vens over de niet-katholieke arbeidersbeweging bekend zijn. Tijdens de eerste 
jaren van zijn bestaan overvleugelde de R.K. Volksbond de andere Arnhemse 
organisaties van arbeiders: Patrimonium was met ruim 200 leden in 1896 
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aanzienlijk kleiner, de algemene, sociaal-democratische en socialistische vakver
enigingen waren vóór 1900 verdeeld en versnipperd.59 Dat laatste veranderde 
met de vorming van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in 1906. Het 
Arnhemse Nvv werd toen en bleef de grootste organisatie. Was het verschil in 
1911 nog klein met 936 leden voor het NW tegen bijna 900 voor de Volksbond, 
sinds dat jaar nam het NVV voorgoed afstand. Reeds in 1915 was het twee maal 
zo groot. Vanaf die tijd tot in de jaren zeventig was de numerieke verhouding 
tussen de drie grotere vakcentrales in Arnhem als volgt. Het NVV telde ruim 
60% van de georganiseerde arbeiders, RKWV/KAB/NKV volgde met ongeveer 
25%, het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) was de kleinste centrale met 
een aandeel dat varieerde van 10% tot 15%. 

De katholieken waren relatief sterk vertegenwoordigd in traditionele, klein
schalige bedrijfstakken als de bouwnijverheid en in de voedingsmiddelensector 
(bakkerijen en slagerijen). In de industriële sector (metaalnijverheid en fa
brieksarbeiders) was het katholieke aandeel klein. Dat gold ook voor de 
ambtenarij. In 1950 bijvoorbeeld was slechts 13% van het totaal aantal georga
niseerde werknemers in openbare dienst bij de KAB aangesloten tegen 70% in 
het NVV en 17% in het CNV.60 

De vullingsgraad van de standsorganisaties is moeilijk vast te stellen, mede 
wegens het vaak verwarrende onderscheid met vakorganisaties. Voor de 
arbeiders was er van een verplicht dubbel lidmaatschap tussen 1903 en 1918 
geen sprake. Zo was in 1915 42% van het totaal aantal leden van de Volksbond 
niet aangesloten bij een katholieke vakafdeling.61 Dezelfde verwarring gold de 
middenstanders.62 Zowel uit het relatief kleine aandeel van de katholieke 
arbeidersbeweging als uit het fluctuerend ledental blijkt dat veel katholieke 
arbeiders in het geheel niet, in een met-katholiek verband of slechts tijdelijk in 
de katholieke werkliedenvereniging waren georganiseerd. Indicaties van de 
vullingsgraad van katholieke orgamsaties van arbeiders en middenstanders zijn 
echter nauwelijks te geven. 

Op verzoek van de aartsbisschop brachten de Arnhemse pastoors van 1908 
tot 1914 het lidmaatschap van neutrale organisaties in kaart. Daarvóór hadden 
zij dit nooit gedaan. De pastoors stuurden de volgende cijfers naar de aartsbis
schoppelijke burelen.63 Zoals uit tabel 29 blijkt werd er alleen in 1913 en 1914 
een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. 

Tabel 29. Lidmaatschap van katholieken van neutrale organisaties, 1907-1914. 

Jaar 

Werknemers 
Zelfstandigen 

Totaal 

1907 

-

399 

1908 

— 

268 

1909 

— 

249 

1910 

-

314 

1911 

-

307 

1912 

-

261 

1913 

245 
107 

352 

1914 

267 
119 

386 
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Als we de Arnhemse pastoors mogen geloven, dan was in 1910 bijna 30% van 
de georganiseerde katholieke arbeiders in een neutraal verband georganiseerd. 
Een van de pastoors merkte bij zijn overzichten op dat veel katholieken zich 
vooral aangesproken voelden door een hogere ondersteuning bij ziekte. Uit een 
combinatie van tabellen 28 en 29 valt op te maken dat het aantal in neutraal 
verband georganiseerde katholieke zelfstandigen in 1914 ongeveer gelijk was 
aan het ledental van de Hanze. Verder weten we dat het Hanze-bestuur in het 
begin van 1912 een verdrievoudiging van het ledental (minimaal 300 leden) 
voor mogelijk hield. De vullingsgraad voor de Hanze lag dus vanaf 1912 tot 
1918 op ongeveer 30%, die van de Volksbond zal in die tijd nauwelijks boven 
de 50% gelegen hebben. 

Kapelaan Welman dacht in 1935 met een intensieve bewerking het ledental 
van de RKWV te kunnen doen groeien tot minstens 2000.64 Op basis van deze 
verwachting mogen we stellen dat de vullingsgraad van katholieke arbeiders in 
de jaren dertig schommelde tussen 50% en 70%. Na 1945 wist de KAB de vul
lingsgraad op een hoger peil te brengen. De secretaris van de R.K. Bouwvak-
arbeidersbond constateerde in 1955 zelfs dat praktisch alle katholieke bouwvak
arbeiders lid waren zijn bond.65 De Hanze kwam na 1945 niet verder dan 70%. 

Ledenwerving: hollen en stilstaan 
Ter verklaring van de organisatiegraad en de fluctuaties daarvan volgt hieronder 
een chronologische opsomming van campagnes en gebeurtenissen die het 
ledental van katholieke sociale organisaties hebben beïnvloed. 

De terugval van het ledental van de R.K. Volksbond na 1895 had enerzijds te 
maken met een scherpere concurrentie en was anderzijds het gevolg van een 
duidelijke profilering als katholieke werkliedenvereniging. Arbeidsconflicten 
zoals de staking bij de Arnhemse bandfabriek in 1899, de spoorwegstaking in 
1903, en interne geschillen als gevolg van het optreden van Daensisten en 
democraten lieten hun sporen na. Zo had de actie van de katholieke democra
ten in 1900-1901 het royement van een vijftal leden tot gevolg alsmede een 
aantal opzeggingen.66 De spoorwegstaking in 1903 had volgens de kroniek
schrijver van de Volksbond juist een aanwas van leden tot gevolg: "dat het afge-
loopen jaar voor onze vereeniging gunstig is geweest, hebben we in hoofdzaak 
te danken aan de revolutionaire woelingen in het begin van dit jaar".67 Hij 
verwees hiermee wellicht ook naar de 40 stakers die via het lidmaatschap van 
de Volksbond of Patrimonium weer op werk hoopten. Kapelaan Van der 
Waarden en een bestuurder van Patrimonium bemiddelden bij de diverse 
spoorwegmaatschappijen om de "misleiden weer in dienst te nemen".68 In de 
kroniek staat niet vermeld dat de katholieke typografen zich als geheel terug
trokken uit de Volksbond, noch dat het verplicht lidmaatschap van de Volks
bond in 1903 bij de vakafdelingen werd opgeheven.69 Uit de ledencijfers blijkt 
dat het aantal leden van de R.K. Volksbond na 1903 flink daalde tot een 
dieptepunt in 1905-1907. Matheid was troef.70 De kleurbekenning door het 
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samengaan met Patrimonium in de christelijke Besturenbond leidde dus bepaald 
niet tot ledenwinst. 

"Laat de straten en wegen rondom het bondsgebouw zwart staan van de 
massa van standgenoten, opdat Arnhem wete dat er nog een leger van overtuigd 
katholieke werklieden binnen haar grenzen woont en leeft. Katholieke mannen, 
komt allen op en weest mannen, door partij te kiezen en U aan te sluiten bij de 
Roomsche Bond". Met deze oproep werd eind 1908 getracht de Volksbond 
nieuw leven in te blazen. Meer dan 200 nieuwe leden traden toe.71 Een herha
ling van deze campagne leverde in 1909 nog eens ca. 30 leden op.72 Het 
ledental van de Volksbond kwam hiermee boven de 800 leden. Dit bleef tot 
1918 gehandhaafd. 

De jaren 1918-1920 gaven een geweldige expansie te zien van het aantal 
leden van zowel Werkliedenvereniging, Bouwvakarbeidersbond als Hanze. De 
oorzaak hiervan lag niet zozeer in de bisschoppelijke 'raamwet' van 1916 maar 
vooral in externe factoren als het einde van de eerste wereldoorlog, de 'staats
greep' van Troelstra in 1918 en tenslotte het begin van een economische crisis 
in de loop van 1920. Dit werd nog eens versterkt door de invoering van het 
algemeen kiesrecht en het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. Nooit 
eerder waren politieke, sociale en kerkelijke mobilisatiecampagnes binnen de 
katholieke beweging zo verstrengeld als in de periode 1918-1920. 

Volgens A. Nijenhuis, voorzitter van de R.K. Bouwvakarbeidersbond St. 
Joseph, had "Troelstra's vergissing" zijn bond bijna 100 nieuwe leden opgele
verd, een stijging van 45 %.η De bisschoppelijke veroordeling van Troelstra's 
actie en het kort daarna uitgevaardigde verbod op lidmaatschap van socialis
tische en anarchistische organisaties hadden vruchten afgeworpen.74 Minstens 
even groot en mogelijk zelfs groter was de ledenwinst op basis van puur 
economische motieven. De Hanze groeide in 1918 vooral omdat bij gemeente
lijke verordening was bepaald dat alleen de bij een bond aangesloten leden aan 
de distributie-regeling konden deelnemen.75 Het intrekken van deze regeling 
had meteen een scherpe daling van het ledental tot gevolg. Bij de arbeiders zien 
we iets dergelijks. Omdat zij een uitvoerende rol vervulde bij de uitkering van 
werkloosheidsgelden én omdat lidmaatschap een hogere uitkering opleverde, 
kon de R.K. Werkliedenvereniging in 1920-1922 soms op één vergadering 70 à 
80 nieuwe leden installeren.76 Het komen en gaan van deze "dubbeltjesleden" 
veroorzaakte het schommelende ledental in de jaren twintig en dertig.77 

Mede door de instelling van parochiële afdelingen en door parochiële cam
pagnes steeg het ledental van de KAB in 1946 van 1546 tot 2400. De Hanze 
groeide in 1948 van 274 tot meer dan 350 leden.78 Met name de arbeiders wer
den in de jaren 1946-1955 geconfronteerd met een bijna permanente campagne 
ter werving van leden. Aanvankelijk gebeurde dat op systematische wijze door 
parochiegewijs alle katholieke arbeiders die niet of "verkeerd" waren georgani
seerd persoonlijk te benaderen.79 Men sprak zelfs van een "ware klopjacht".80 

Het bisschoppelijke mandement De katholiek in het openbare leven van deze 
tijd uit 1954 maakte een abrupt einde aan de nog prille samenwerking tussen de 
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KAB en het Nvv en de unies tussen hun bonden. Toch werden de mobilisatie
campagnes in de tweede helft van de jaren vijftig minder persoonsgericht en 
duidelijk milder van toon. De tijd van communistenbestrijding was voorbij, de 
wederopbouw was flink op gang, en de teleurstellingen over de houding van de 
katholieke werkgevers en vooral over de zo veelbelovende wet op de Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie uit 1950 waren groeiende. Rond 1960 trad er een 
koerswending op, die werd bekrachtigd en versneld doordat het Nederlandse 
episcopaat in dat jaar afstand nam van de standsordening als ideologisch en 
organisatorisch beginsel. 

Een facet van die ommekeer in 1960 betreft de propaganda. In 1959 voerde 
de Arnhemse KAB haar laatste grote propaganda-actie in samenspraak met de 
parochie-geestelijkheid. Dit gebeurde in de Jozefparochie.81 Na 1960 werd pro
paganda en ledenwerving definitief een aangelegenheid van gebureaucratiseerde 
nationale vakbonden en bezoldigde functionarissen. Een ander facet heeft be
trekking op de ontkoppeling van de sociale organisaties en de zielzorg en daar
mee op het terugtrekken van de geestelijkheid. Begin 1960 werden de gezamen
lijke Arnhemse pastoors voor het laatst geconfronteerd met vragen van de KAB 
over beïnvloeding van arbeidersgezinnen, die van het geloof vervreemd waren.82 

Na de omzetting van de KAB tot NKV verdween de propaganda voor de katholie
ke arbeidersbeweging van de pastoorsagenda. De sociale organisaties verdwenen 
zelfs geheel van de clericale agenda. Al in 1960-1961 zat de Bouwvakkersbond 
meer dan een half jaar zonder geestelijk adviseur. "Zoek er zelf maar eentje 
uit", zei deken Van Rossum uiteindelijk, nadat hij eerst had laten weten dat de 
geestelijkheid te druk bezet was.83 Na 1960 namen contacten tussen NKV en 
geestelijkheid in frequentie en betekenis af. Pas in de periode van federatievor
ming (1977-1980) zochten beide partijen weer toenadering in het kader van de 
discussie over de levensbeschouwelijke identiteit van de vakbeweging.84 

Iets soortgelijks gold voor de middenstandsvereniging. In 1962 kwam zij 
zonder geestelijk adviseur te zitten. Wegens twijfel over het nut van zo'n 
adviseur en over de katholieke identiteit van hun organisatie werd niet meteen 
om de benoeming van een opvolger gevraagd. Dat verzoek kwam er uiteindelijk 
pas na aandrang van het hoofdbestuur. De middenstandsvereniging wilde wel 
zelf een keuze maken.85 

Adelbert was de middenstanders en de arbeiders in bepaalde opzichten ver 
vooruit: het liet de recrutering van leden al rond 1950 grotendeels over aan de 
nationale organisatie, de geestelijkheid bevond zich in die tijd al aan de zijlijn, 
en aan het ideële, standsorganisatorisch karakter had de Arnhemse Adelbert-
vereniging geen boodschap, niet vóór 1940 en ook niet na 1945. 

In numerieke zin stelde de Arnhemse Adelbertvereniging nooit veel voor. 
Tussen 1950 en 1954 was deze elitaire vereniging zelfs op sterven na dood. Wat 
was het geval? Het selectieve toelatingsbeleid van vóór 1940 had tot gevolg dat 
autochtone Arnhemmers die vroeger niet voor lidmaatschap in aanmerking 
kwamen, ook na 1945 voor de eer bedankten, de herhaalde convocaties aan alle 
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katholieke academici, artsen, notarissen, priesters, hogere ambtenaren ten spij't. 
De aanwas van leden kwam daarom hoofdzakelijk van nieuwkomers — meestal 
in de stad van herkomst al lid — waarvoor Adelbert als een soort sociaal 
vangnet functioneerde. Via het landelijke bestuur werden zij doorgaans als lid 
geïntroduceerd. De activiteiten bleven sinds de heroprichting in 1947 tot 1950 
beperkt tot een door gemiddeld 10 leden bezocht wekelijks borreluurtje en een 
door 30 à 40 leden bezochte maandelijkse lezing. Geen wonder dat er in 1950 
nauwelijks animo voor bestuursfuncties bleek te zijn en de afdeling de onder
gang nabij was. 

Ook al wegens oplopende schulden bij het hoofdbestuur ging de landelijke 
secretaris van Adelbert zich in 1950 hoogst persoonlijk bemoeien met de Arn
hemse afdeling. Na gesprekken met het Arnhemse bestuur en met pastoor L. 
Vos de Wael als geestelijk adviseur was hij ervan overtuigd dat de oorzaken van 
de moeilijkheden lagen in de "typisch liberale houding in de stad Arnhem". 
Zelfs Vos de Wael wilde volgens hem niets weten van het ideële karakter van 
Adelbert.86 Wat erger was, de malaise bleef in Arnhem niet beperkt tot Adel-
bert, het KVP-bestuur stond ook al geruime tijd op non-actief. Er was dus werk 
aan de Arnhemse katholieke winkel. Hij kreeg bijval van enkele nieuwkomers 
die klaagden over "een speciale mentaliteit die sterk individualistisch getint is", 
en over het gebrek aan jonge katholieke intellectuelen. 

Op advies van het hoofdbestuur ging een commissie van enkele oudgedien
den en nieuwkomers in 1952 aan het werk om de Arnhemse Adelbertvereniging 
nieuw leven in te blazen. Het werven van een nieuwe, gunstig gezinde geeste
lijke adviseur had de hoogste prioriteit, daarna zou burgemeester Matser 
ingeschakeld moeten worden bij de ledenwerving. Het eerste bleek niet eenvou
dig omdat pastoor С Venings als eerste gegadigde in duidelijke taal te kennen 
gaf het "tegen heug en meug" organiseren beu te zijn. Maar al te vaak werd 
volgens hem in de "confessionele kampen" de fout gemaakt eerst te organise
ren en vervolgens te wachten op bezieling.87 Hij weigerde zelfs aan verdere 
gedachtenwisselingen mee te doen. Met Matser had men meer succes; zijn 
bijdrage bleef echter beperkt tot morele steun en een lijst van potentiële 
(bestuurs)leden. 

Nadat een meerderheid van potentiële leden op een bijeenkomst te kennen 
had gegeven wel iets te voelen voor een opzet met kerngroepen of studieclubs 
en lezingen werd in augustus 1954 de heroprichting een feit. Het befaamde man
dement zorgde meteen al voor interessante gespreksstof en pater A. Bomhoff 
MSC bracht intellectuele bezieling. Het hoofdbestuur spande zich in ten behoeve 
van ledenwerving. Het kwam onder meer met lijsten van Arnhemse leden van 
de Reünisten van de Katholieke Universiteit, en van katholieke verenigingen van 
leraren en artsen. Aldus kwam Adelbert de crisis te boven, evenwel niet als 
standsorganisatie maar als plaatselijke ontmoetingsclub van enkele tientallen 
leden en als doorgeefluik van opvattingen van landelijk bekende katholieke 
intellectuelen. 
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Werd de massa wel of niet bereikt door de sociale organisaties? Een eenduidig 
antwoord op deze vraag is niet mogelijk. Daarvoor zijn de verschillen per 
sociale groep of stand en per periode te groot. Wel is zeker dat de arbeiders 
het sterkst waren georganiseerd, en dat de vullingsgraad het hoogst was in de 
periode 1946-1955. Die graad varieerde met lidmaatschapsverplichtingen — meer 
verplichtingen minder leden — en met de materiële voordelen verbonden aan 
lidmaatschap. Ook kwam naar voren dat ledenwerving een kwestie van hollen 
en stilstaan was. Er moest voortdurend geïnvesteerd en gemobiliseerd worden 
om het ledental in stand te houden of op te krikken. 

4. SEGREGATCE OF SAMENWERKING 

Uitgangspunt van het katholieke corporatieve gedachtengoed is de onderlinge 
solidariteit van de diverse standen alsmede hun gemeenschappelijke streven 
naar hervorming van de samenleving in christelijke zin. We zagen dat de 
standsorganisaties de sociale en culturele segregatie van de standen versterkten. 
De vraag naar samenwerking ten behoeve van een gemeenschappelijk doel is 
daarmee des te dringender. Waar kwamen de verschillende standen in katholiek 
Arnhem tezamen? 

De kerk bracht de standen te zamen, maar hield hen ook op hun plaats. 
Aan de communiebanken in de kerk namen alle gelovigen een gelijkwaardige 
plaats in, de bankenpacht en de plaats in de kerk versterkten evenwel het 
standsonderscheid. Ook was het kerkbestuur tot in de jaren vijftig het exclusieve 
domein van middenstand en hogere stand. De gelijkheid van standen had dus 
lange tijd een louter symbolisch karakter. 

Bracht de politiek de standen dan dichter bij elkaar? Met uitzondering van 
de arbeiders met lagere inkomens — zij hadden geen stemrecht — waren in 1900 
weliswaar alle sociale groepen vertegenwoordigd onder de ca. 400 leden van de 
R.K. Kiesvereniging Recht voor Allen, maar van een actieve politieke partici
patie van de R.K. Volksbond - in die tijd de enige standsorganisatie - was nog 
geen sprake. In 1915 bestond de samenwerking tussen de Volksbond en de 
kiesvereniging uit niet meer dan een mondelinge aanbeveling van een candi-
daat.88 Wel was het zo dat vooral arbeiders en onderwijzers zich als lid van de 
RK Propagandaclub Dr. Schaepman inspanden, en ten tijde van de verkiezingen 
als loopjongens werkten voor politici die hun raadslidmaatschap voorlopig als 
een individuele zaak bleven beschouwen. 

Met een zekere verbazing constateerde pastoor Bos in 1914 dat de politiek 
langzamerhand "een strijd om beginsel" werd en "niet om de persoon". Mocht 
het ooit zover komen dat het geheel om beginselen zou gaan, dan moesten 
volgens Bos de katholieken met hun "heerlijk beginsel" naar voren komen. Dan 
zouden de sociale organisaties ook hun woordje mee kunnen spreken.89 Tot 
die tijd hadden zij zich niet rechtstreeks met de politiek te bemoeien. Wel 
zouden de leden hun invloed kunnen laten gelden in de kiesvereniging. Vier 
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jaar later maakten de invoering van het algemeen kiesrecht en de introductie 
van het kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordiging een einde aan het 
politieke klimaat dat doordrenkt was van paternalisme en clientélisme. De 
sociale organisaties werden door de kiesvereniging in 1918 geïnviteerd om mee 
te denken over een katholiek programma ten behoeve van de gemeentepolitiek. 
Zij konden bovendien enkele candidaat-raadsleden naar voren schuiven. 
Resultaat van een en ander was dat de katholieke sociale organisaties vanaf 
1919 vertegenwoordigd werden in de katholieke raadsfractie. 

Sinds 1919 vormden vertegenwoordigers van de onderscheiden standen een 
gemeenschappelijke fractie in de gemeenteraad. Van een 'natuurlijke' eenheid 
of eensgezindheid was echter geenzins sprake. Nog geen drie jaar na de verkie
zingsoverwinning van 1919 tekende zich een tweedeling af binnen partij en 
raadsfractie, die jarenlang stand zou houden. Aan de ene zijde stond een door 
de sociaal-democraten als 'links' aangeduide fractie rond Usselmuiden en een 
aantal werklieden, aan de andere zijde stond een 'rechtse' fractie met vertegen
woordigers van middenstanders en hogere standen, waarvan middenstander H. 
van de Sand het middelpunt was. Zelfs de geestelijkheid vermocht het niet de 
kloof tussen deze twee groepen snel te dichten. Omwille van de beeldvorming 
naar buiten kwam pas in 1927 een gewapende vrede tot stand. Maar de tweede
ling manifesteerde zich ook daarna nog regelmatig. De precaire balans tussen 
een linker- en rechtervleugel binnen de katholieke partij was mede verantwoor
delijk voor de wisselende coalities die vóór 1940 tot stand kwamen. Tijdens de 
coalitie met de ARP en CHU in de periode 1931-1935 boekte de linkervleugel 
terreinwinst, waardoor in 1935 een rooms-rode coalitie makkelijker van de 
grond kon komen. Uiteraard speelde de opkomst van diverse dissidente katho
lieke partijen daarbij ook een rol. 

De samenstelling van de kieslijst was een belangrijk middel om de balans 
tussen de diverse standsgroeperingen in evenwicht te houden. Voor zover valt 
na te gaan werd vóór 1940 een bepaald verdelingsmechanisme in acht genomen. 
In 1948 werd een nieuw verkiezingsreglement ingevoerd waarbij zogenaamde 
kwaliteitszetels door het bestuur aan bepaalde personen konden worden 
toegewezen. De toepassing van dit reglement leidde onmiddellijk tot grote 
onenigheid. De arbeiders waren van mening dat zij op te weinig verkiesbare 
plaatsen waren geplaatst. Volgens hen stonden teveel "mensen met een titel" 
en werknemers van de AKU hoog genoteerd op de candidatenlijst.90 De arbei
ders voelden zich gepasseerd. In een bijzondere vergadering van de KVP 
kwamen deze bezwaren aan de orde. Voorzitter H. Bisterbosch ontnam de 
arbeiders echter alle illusies op een evenredige vertegenwoordiging: een 
veelzijdige samenstelling van de fractie betekende volgens hem geenszins dat de 
fractie naar standen moest worden opgebouwd. De KVP was immers "geestelijk 
zo ingesteld dat er geen tegenstelling van klassen of standen" meer bestond. De 
intellectueel trad op "voor de belangen der minderen, de arbeiders-afgevaardig
den voor de middenstand".91 In mooie woorden verpakt werd aldus in de 
katholieke politiek afscheid genomen van een indeling in standen, wat overigens 
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niet wil zeggen dat er voor katholieke arbeiders geen plaats meer was in de 
fractie. Uit electoraal oogpunt bleven zij voorlopig onmisbaar. 

Ook buiten kerk en politiek werd gepoogd het onverzoenlijke te verzoenen 
en de standsgroeperingen in formele verbanden bij elkaar te brengen. Het 
resultaat was evenzeer twijfelachtig. De officiële samenwerking begon in 1904 
met de Katholieke Sociale Actie, opgericht naar aanleiding van de spoor
wegstaking. De KSA had een voortvarende start maar was tot ca. 1918 niet meer 
dan een onderonsje van een aantal notabele heren. De mededeling van de 
Volksbond in 1915 dat de KSA in dat jaar niets anders had verricht dan het 
organiseren van een onvruchtbare vergadering zegt genoeg.92 In 1918 kwam 
daar verandering in. De KSA organiseerde vredesmanifestaties, stelde de onder
vertegenwoordiging van katholieken in openbare ambten aan de kaak, publi
ceerde een open brief aan alle Arnhemse katholieken met een vlammend 
protest tegen de actie van Troelstra en het socialisme, stond rond 1920 aan de 
wieg van tal van nieuwe organisaties, en nam de volledige besturen van de 
sociale organisaties inclusief de geestelijke adviseurs op in haar bestuur.93 

Na deze kortstondige periode van actie sloeg de slinger weer ver door naar 
de andere kant: in 1927 sprak pastoor-deken Stockmann over een "kwijnend 
bestaan". Mede wegens de politieke geschillen hadden veel organisaties zich als 
lid teruggetrokken, zo ook de werkliedenvereniging.94 De deken begon daarom 
met iets nieuws, namelijk de Katholieke Centrale Arnhem (KCA). In die Cen
trale zou naar zijn idee de geestelijkheid meer zeggingskracht moeten hebben 
en het interparochieel verband en de stedelijke samenwerking voorop moeten 
staan. Veel minder dan de KSA steunde de KCA op de sociale organisaties. 
Laatstgenoemde maakte echter haar pretenties ook al niet waar, zeker niet ten 
opzichte van de sociale organisaties. Met het door haar ingestelde bevolkings
bureau vervulde zij hoofdzakelijk practisch-administratieve functies, vooral in 
het verlengde van de zielzorg. 

Om het eentonige verhaal af te maken, ook de Raad van Overleg die op het 
eind van de jaren veertig werd opgericht, bracht geen inspirerende samenwer
king, evenmin als het door de Hanze in die tijd ingestelde Gesprekcentrum.95 

De opleving van Adelbert in 1954 ging weliswaar gepaard met een kortstondige 
reanimatie van beide organen, maar in 1956 was het gedaan met de officiële 
pogingen tot samenwerking van de standsorganisaties. 

Kerk, politiek, en formele samenwerkingsverbanden lukte het niet de segregatie 
van de standen in Arnhem te doen overstijgen. Voor zover er wel van contacten 
sprake was, liepen deze via de bestuurlijke elites van de onderscheiden stands
groeperingen. Die contacten komen in het volgende deel nog uitvoerig aan de 
orde. De politieke partij en diverse overlegorganen brachten de standen 
weliswaar bij elkaar, maar waren tevens het strijdtoneel van voortdurende 
geschillen tussen standen of sociale groepen. 
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5. SAMENVATTING EN BESLUIT 

In zekere zin werd met de standsorganisaties de negentiende-eeuwse sociale 
driedeling tussen patriciaat, burgerij en volk binnen de twintigste-eeuwse 
katholieke beweging voortgezet. In twee opzichten was er tevens sprake van een 
breuk. Enerzijds ontworstelden de katholieke arbeiders zich via hun organisaties 
aan bevoogding en patronage door andere standen. Anderzijds verloren de 
aristocratie en de burgerij hun dominante positie als armmeester, Vincentiaan 
of politicus. Maar beide ontwikkelingen hadden geenszins het einde van het 
Standsdenken tot gevolg. Sociale en culturele distinctie bleven net zo belangrijk 
als de katholieke zaak zelf. Dat blijkt onder meer uit de vele gebrekkige 
samenwerkingsvormen, maar evenzeer uit het feit dat zowel arbeiders als 
middenstanders een door henzelf bestuurd netwerk van dienstverlenende 
instellingen creëerden, variërend van ziekenfonds tot woningbouwvereniging. Bij 
elk streven naar gemeenschappelijke activiteiten van de onderscheiden standen, 
had men in Arnhem rekening te houden met de standsgevoeligheid. 

Illustratief in dit verband is de geschiedenis van de drankbestrijding. In een 
lezing voor onderwijzers en leden van de Sociëteit van St. Jan en van Geloof en 
Wetenschap bracht kapelaan Ariëns in 1898 voorzichtig naar voren dat zowel 
arbeiders als burgerij zich moesten aansluiten bij het Kruisverbond, tot nu toe 
een zaak van uitsluitend werklieden, en dat door geheelonthouding het beste 
voorbeeld werd gegeven. Hij sprak over de "roeping der hogere klassen om 
elke grote maatschappelijke beweging te steunen".96 Het gehoor van katholie
ke burgers onderstreepte zijn opvatting over de betekenis van de burgerij. 
Ariëns verlangde echter volgens hen een te groot offer, omdat geheelonthouding 
niet was te verenigen met de levensstijl die de burgerij nu eenmaal had. Evenals 
de heren maakten ook enkele dames in het standsgevoelige Arnhem kenbaar 
het "heus niet net" te vinden om zo "met jan en alleman tot één vereniging te 
behoren".97 Uiteindelijk gingen enkele heren en dames wel overstag en sloten 
zich als lid aan bij het Kruisverbond en de Mariavereniging. Hoewel een aantal 
van hen door de geestelijkheid meteen gevraagd werd voor belangrijke bestuurs
functies, bleef de burgerij op eerbiedige afstand van deze organisatie, zeker de 
gegoede burgerij.98 Zo ging het vaker, standsbarriëres werden wel door enkele 
individuen op bestuurlijk niveau geslecht, maar op het niveau van de leden 
bleven ze intact. 
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13. Organisaties als beweging: 
samenvatting en besluit 

Ter afsluiting van de verkenningstocht langs de Arnhemse katholieke organisa
ties biedt dit hoofdstuk een samenvatting en synthese van de belangrijkste 
bevindingen. De samenvatting is gestructureerd rond de vier aandachtspunten: 
uniformiteit, proliferatie, omvang of bereik en financiën. In paragraaf 5 en 6 
volgt een synthese. Eerst worden veranderingen in mobiliseren en mobilisatie
campagnes belicht, daarna wordt de ontwikkeling van het organisatorische 
netwerk bekeken. In de samenstelling en structuur van dat netwerk komen de 
belangrijkste veranderingen met betrekking tot mobiliseren en organiseren nog 
eens tot uitdrukking. 

1. UNIFORMITEIT OF PLURIFORMITEIT 

Tot 1900 was er hoofdzakelijk van Arnhemse initiatieven en ontwikkelingen 
sprake. Tussen 1920 en 1960 weken de ontwikkelingen in Arnhem nauwelijks af 
van een landelijk patroon, terwijl dat na 1960 in lichte mate wel het geval was. 
Binnen de sectoren charitas en onderwijs kwam de mate van pluriformiteit op 
een andere wijze aan het licht dan in de overige sectoren. Dat komt naar voren 
in de volgende vier opmerkingen. 
— Tot de sectoren charitas en onderwijs behoorden een groot aantal instellingen 
of voorzieningen die in bestuurlijk opzicht tamelijk autonoom waren. Hoewel 
statuten van alle organisaties aan de bisschop ter goedkeuring moesten worden 
voorgelegd, waren scholen, instellingen voor verzorging, verpleging en huisves
ting minder gebonden aan centraal opgestelde regels met betrekking tot de 
bestuurlijke inrichting en werkwijze dan de Arnhemse organisaties in de 
sectoren cultuur, jeugd en sociale organisaties. De bestuurlijke autonomie van 
deze organisaties was relatief klein als gevolg van een meestal al direct na de 
oprichting tot stand gekomen integratie in grootschalige verbanden. De lokale 
factor bleek uit bijzondere doelstellingen en structuren (Sociëteit van St. Jan, 
Pius X vereniging), primeurs (Voor Eer en Deugd, Carolus Borromeus, R.K. 
Gezellenvereniging, patronaten. Katholieke Jeugdvereniging), of uit integratie
conflicten (R.K. Timmerliedenvereniging St. Joseph, R.K. Volksbond). De 
betekenis van lokale omstandigheden voor deze organisaties zagen we bovenal 
in het werven van leden, niet alleen in de beginperiode maai ook lang nadat de 
integratie in grootschalige verbanden een feit was. 
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— We constateerden verschillen in de financiële basis van organisaties. Zowel de 
bouw, de inrichting, het onderhoud als het benodigde personeel van de lokale 
instellingen (charitas en onderwijs) waren relatief kostbaar. Zolang openbare 
middelen niet aangewend konden worden of niet toereikend genoeg waren om 
de kosten van het een en ander te dekken, waren deze instellingen op de Arn
hemse katholieke gemeenschap aangewezen, vooral via kerkcollectes. Voor 
activiteiten in de verzorgingssector bijvoorbeeld moesten vanaf de oprichting 
van het R.K. Besteedelingenhuis in 1839 tot aan de opheffing van het Sociaal 
Charitatief Centrum in 1970 in eigen kring middelen verzameld worden, ook al 
nam de overheid een steeds groter deel van de kosten voor haar rekening. Voor 
de sectoren jeugd, cultuur en sociale organisaties lag dat anders: de kosten 
waren minder hoog, en de leden brachten bovendien doorgaans zelf een belang
rijk deel van de benodigde middelen op via contributies. Het financiële aandeel 
van kerkelijke en burgerlijke overheid was relatief klein. 
— Niet alleen de strijd rond het verwerven en het verdelen van interne middelen 
was medebepalend voor het specifiek Arnhemse karakter van de katholieke 
beweging aldaar, de lokale politieke strijd ter erkenning van rechten en ter 
verwerving van gemeentesubsidies droeg daar eveneens toe bij. Als voorbeeld 
hiervan het onderwijs: de "zaak Janssens" uit 1844 en de actie voor de Katho
lieke Ambachtsschool rond 1950 markeerden voor de Arnhemse katholieken 
respectievelijk begin en einde van een lokale onderwijsstrijd. 
— Toen de katholieke beweging enige decennia geleden op alle niveaus in een 
staat van ontbinding kwam te verkeren, was men op lokaal niveau voor het 
behoud van het katholieke erfgoed vooral aangewezen op eigen inventiviteit. De 
Arnhemse afdelingen van grootschalige organisaties volgden weliswaar het 
algemene patroon, maar in verschillende fusieprocessen werd de nodige inventi
viteit aan de dag gelegd om iets van het ideële (sec) of materiële erfgoed (NKV) 
te behouden.1 We zagen ook dat sommige organisaties uit de in gebouwen of 
anderzins belegde gelden nieuwe fondsen vormden of reeds bestaande verrijk
ten. (Gelderse Spaarbank, Mariastichting). 

Samenvattend kunnen we stellen dat de lokale factor niet zozeer in doel
stellingen of structuren van organisaties naar voren kwam, maar vooral bij 
integratieconflicten, bij mobiliseringscampagnes gericht op werving van leden, 
en tenslotte bij het verwerven, beheren en verdelen van financiële middelen. 

2. PROLIFERATIE 

De hypothese van organisatorische proliferatie vestigt de aandacht in eerste 
instantie op een versnelde expansie van het aantal organisaties. In tweede 
instantie wijst ze op een groeiende uniformiteit binnen de katholieke beweging 
in Nederland. Vier mechanismen droegen in onderlinge samenhang bij tot de 
organisatorische proliferatie van de katholieke beweging te Arnhem. 
— Een differentiatie van bestaande instellingen. De Arnhemse Vincentiusvereni-
ging bijvoorbeeld stond aan de wieg van meer dan 10 andere organisaties. 
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— Het beleid van bisschoppen en van diocesane en nationale organisaties. Die 
organisaties streefden naar zelfbehoud en uitbreiding, en richtten daartoe in 
zoveel mogelijk plaatsen afdelingen op en breidden hun pakket aan diensten uit. 
— De overheden speelden een katalyserende rol via wetgeving en subsidiebeleid. 
— De onderlinge concurrentie van verschillende bewegingen: initiatieven van de 
een riepen reacties op bij de ander. Wist de een met succes overheidssteun te 
verwerven, dan wekte dit meteen verwachtingen bij de ander. 

Omdat de betekenis van die vier factoren voor elke sector afzonderlijk in 
beeld is gebracht, resten ons hier slechts opmerkingen over alle sectoren geza
menlijk. In eerste instantie wordt gewezen op een aantal overgangsperiodes die 
gekenmerkt worden door een snelle expansie of dito inkrimping. Vervolgens 
komt de samenhang tussen proliferatie en veranderende organisatorische 
functies aan de orde. 
— De eerste overgangsperiode lag rond de eeuwwisseling. Een diocesaan beleid 
van expansie, schaalvergroting en uniformering deed zich toen in Arnhem voor 
het eerst op vele fronten gelden. 
— De tweede periode lag rond 1920. In de jaren 1919-1921 verschenen er maar 
liefst 15 nieuwe stedelijke katholieke organisaties. Zowel bisschoppelijke 
voorschriften als nieuwe politieke mogelijkheden gaven een flinke impuls tot én 
expansie én uniformering. De oprichting van 7 van de 15 organisaties in 1919-
1921 hing direct samen met het gemeentelijke subsidiebeleid. Die expansie 
kwam ook in personele zin naar voren. Rond 1920 kwamen de eerste bezoldig
de leken in dienst van Arnhemse organisaties: behalve de Rooms Katholieke 
Werkliedenvereniging namen ook de Katholieke Sociale Actie, de RK Midden
standsvereniging (tijdelijk), het RK schoolbestuur St. Willibrord, het Elisabeth 
Gasthuis, het Wit-Gele Kruis en de RK Openbare bibliotheek beambten in 
dienst als administrateur, boekhouder of ambtelijk secretaris.2 Daarnaast 
werden in toenemende mate professioneel geschoolde leken als vakkracht in 
dienst genomen: onderwijzers, onderwijzeressen, leraren, en ziekenverzorgsters. 
Werkten lange tijd uitsluitend zusters als onderwijzeres, verpleegster of admini
stratieve kracht ten behoeve van Insula Dei of Elisabeth Gasthuis, deze taken 
werden op den duur mede verzorgd door en overgedragen aan leken. Na 1920 
breidde het aantal leken-onderwijzeressen zich sterk uit, evenals het aantal 
leken-leerlingverpleegsters.3 

— De jaren 1945-1955 vormden eveneens een overgangsperiode met veel nieuwe 
organisaties en met een stijging van het aantal personeelsleden, zowel beambten 
als vakkrachten. Nadat elke twijfel over de noodzaak van restauratie van het 
vooroorlogse bestel was onderdrukt, het subsidiariteitsbeginsel meer dan ooit 
uitgangspunt van het overheidsbeleid werd, en de subsidiestromen naar evenre
digheid verdeeld konden worden over de diverse bevolkingsgroepen en hun 
organisaties, profiteerde de katholieke beweging te Arnhem ruim van nieuwe 
mogelijkheden tot expansie. Er kwamen nieuwe instellingen voor jeugdzorg, 
gezinszorg, maatschappelijk werk, middelbaar onderwijs en wat dies meer zij. 
Zonder beambten en vakkrachten konden die instellingen het echter niet 
stellen. Zo namen het Sociaal Charitatief Centrum en de R.K. Schoolraad naast 
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een directeur tevens een aantal administrateurs in dienst. Daarnaast groeide het 
aantal leraren en leraressen, (wijk)verpleegsters, kraamverpleegsters, gezinsver
zorgsters, maatschappelijk werk(st)ers, jeugdwerkers, psychologen en pedagogen 
in dienst van katholieke organisaties te Arnhem. 
— Na 1960 volgde een proces van relatief snelle, differentiële organisatorische 
ontbinding. Sommige organisaties gingen als katholieke organisatie door, andere 
— met name de specialistische met vakkrachten in dienst — begonnen na een 
fusie een nieuw leven als onderdeel van een niet-katholieke organisatie, weer 
andere besloten tot opheffing zonder meer. In de personele sfeer voltrok zich 
het laatste traject van het proces van laïcisering: de vervanging van geestelijken 
als beroepskracht door leken. 

De verschuiving van functies van organisaties bevestigt het beeld van een nogal 
wisselende levensloop van katholieke organisaties. Het aandeel van organisaties 
die de bevordering van het katholieke leefmilieu als primaire functie hadden 
bleef ongeveer gelijk, organisaties met interne mobilisatie als hoofdfunctie ver
dwenen na 1920 al naar de achtergrond, terwijl organisaties met functies als 
coördineren en centraliseren na dit jaar een groter gewicht kregen. Omdat het 
katholieke leefmilieu en de interne mobilisatie in respectievelijk paragraaf 3 en 
5 aan bod komen, volstaan we hier met enkele opmerkingen over de koepelor
ganisaties. Zij werden opgericht om enerzijds versnippering, wildgroei en inertie 
tegen te gaan en om anderzijds centralisatie en coördinatie te bevorderen. 

— Het RK Schoolbestuur St. Willibrord uit 1897 was als eerste koepelorgani
satie niet erg succesvol, althans niet vóór 1920. Het kampte vooral met paro
chieel particularisme. Dit was minder het geval met de koepelorganisaties in de 
jeugdsector die conform de aartsdiocesane richtlijnen al in 1904 waren ingesteld 
als stedelijke organen ten behoeve van parochiële jeugdverenigingen. 
— De Katholieke Sociale Actie werd in 1904 opgezet als een centrale van 
organisaties en vertrouwensfiguren uit alle geledingen van de katholieke samen
leving. De KSA moest eenheid brengen tussen de verschillende sociale geledin
gen binnen de katholieke beweging, en in tijd van nood een snelle mobilisatie 
van het katholieke volksdeel mogelijk maken. Alleen in de periode 1918-1920 
kwam er iets van die taken terecht. Haar opvolger, de Katholieke Centrale 
Arnhem, functioneerde niet als koepelorganisatie maar uitsluitend als admini
stratief centrum ten behoeve van de zielzorg. 
— Met uitzondering van de sector cultuur werden er na 1945 in alle sectoren 
pogingen ondernomen om tot centralisatie en coördinatie te komen. De Kath. 
Jeugdraad en de R.K. Raad van Overleg maakten hun pretenties als koepel
organisaties in het geheel niet waar, het Sociaal Charitatief Centrum en de RK 
Schoolraad slechts ten dele. Geen enkele koepelorganisatie slaagde erin het 
gebrek aan ideologische bezieling op te heffen. Het SCC groeide uit tot gespecia
liseerde instelling voor maatschappelijk werk, de R.K. Schoolraad ontwikkelde 
zich tot een administratieve centrale van het katholiek lager onderwijs. Na het 
verlies van sterke organisatorische bindingen met zielzorg en zielzorgers ging het 
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deze koepels aan een krachtig ideëel bindmiddel ontbreken. Zelfs een betrekke
lijk vrijblijvend stedelijk katholiek beraad over welzijnsvraagstukken liep in de 
jaren zeventig hierop stuk. Alleen in het onderwijs bleef coördineren en centrali
seren als functie gehandhaafd, zij het met moeite en slechts op aandrang vanuit 
het landelijke niveau. Gewaarschuwd voor een aankomend overheidsbeleid van 
bezuinigingen, gedwongen afslanking en mogelijk zelfs wetswijzigingen, werden 
de vele Arnhemse instellingen voor katholiek basisonderwijs door de landelijke 
Katholieke Bond van Schoolbesturen in 1984 gestimuleerd tot pragmatisch 
bestuurlijk overleg in de Katholieke Vereniging voor Basisonderwijs. 

3. OMVANG EN BEREIK 

Voor het vaststellen van de resultaten van mobiliseren en organiseren zijn 
verschillende graadmeters te bedenken, zoals het aantal leden van organisaties, 
de participatie aan vergaderingen, acties en campagnes, het aantal stemmen op 
de politieke partij, het aantal kerkbezoekers, de mate waarin men huwde 
binnen de eigen groep, de mate van economische binding aan de eigen kring, 
of de mate waarin men de eigen hulpbehoevenden ondersteunde. Om een 
indruk te krijgen van de omvang en reikwijdte van het Arnhemse katholieke 
leefmilieu worden in deze paragraaf enkele kwantitatieve graadmeters in hun 
onderlinge samenhang bekeken. Vijf opmerkingen over het karakter van dat 
leefmilieu gaan daaraan vooraf. 
— Kenmerkend voor het katholieke leefmilieu was de segregatie naar maat
schappelijke standen. 
— Overlappende lidmaatschappen versterkten het organisatorische draagvlak, 
vergemakkelijkten een snelle mobilisatie en hadden doorgaans een grotere 
identificatie van leden met de beweging tot gevolg. Voorbeelden van deze 
overlappende lidmaatschappen: tussen de Vincentiusvereniging en de Sociëteit 
van St. Jan vanaf 1853, tussen de Sociëteit van St. Jan, het genootschap Geloof 
en Wetenschap, de R.K. Kiesvereniging Recht voor Allen, de R.K. Onderwij
zersvereniging, de R.K. Propagandaclub Dr. Schaepman, de Vincentiusvereni
ging en het R.K. Armbestuur in de jaren tachtig en negentig, een cluster rond 
de Volksbond, de Propagandaclub en het Kruisverbond rond de eeuwwisseling, 
en tenslotte een overlap van de ledenbestanden van diverse jeugdorganisaties, 
de drankbestrijding en Voor Eer en Deugd in het eerste decennium van de 
twintigste eeuw. Door de komst van standsorganisaties en andere grootschalige 
verbanden nam de betekenis en omvang van dit fenomeen daarna geleidelijk af. 

— Het idee van een solidaire katholieke gemeenschap was al vóór 1920 door de 
praktijk van de armenzorg achterhaald. In 1920 werd bijna 34% van de katho
lieke bedeelden alleen door het Burgerlijk Armbestuur geholpen, 19% door 
zowel het R.K. Armbestuur als het Burgerlijk Armbestuur, en de overige 47% 
was volledig aangewezen op het R.K. Armbestuur. De bedeling door het R.K. 
Armbestuur was bovendien veel lager. Wel konden hulpbehoevende katholieken 
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tot in de jaren vijftig terecht bij eigen instellingen voor noden in de immateriële, 
geestelijke sfeer. 
— Binnen veel organisaties was er sprake van een geleidelijke evolutie van 
expressieve functies naar zuiver instrumentele. Parallel hiermee nam de beteke
nis van een op exclusieve waarden en overtuigingen gebaseerd lidmaatschap af 
ten gunste van een utilitair lidmaatschap. We zagen dat leden van de Sociëteit 
van St. Jan en van de R.K. Timmerliedenvereeniging St. Joseph verplicht waren 
bijeenkomsten bij te wonen op straffe van boetes en uitsluiting. Dit was later 
voor vakbondsleden ondenkbaar. Het kostte de R.K. Bouwvakkersbond in de 
jaren vijftig al de grootste moeite om enkele leden de jaarvergadering bij te 
laten wonen. De bouwvakkers stelden evenals de leden van bijvoorbeeld de 
Hanze alleen nog belang in een goede belangenbehartiging en dienstverlening. 
— Deden de Arnhemse katholieken hun inkopen bij geloofsgenoten? Vertrouw
den zij hun karweitjes slechts toe aan katholieke dienstboden, arbeiders of 
aannemers? Bij gebrek aan systematische gegevens moeten wij het antwoord op 
deze vragen naar de economische exclusiviteit van de katholieke gemeenschap 
te Arnhem schuldig blijven.4 Op grond van enkele aanwijzingen kunnen we wel 
stellen dat er in ieder geval tot 1940 sprake was van een systeem van wederzijd
se economische preferenties. Enerzijds poogden katholieke organisaties een 
monopolie te krijgen als leveranciers en bouwers voor katholieke instellingen. 
Met name de katholieke aannemers klaagden nogal eens bij katholieke besturen 
dat er met hen te weinig rekening gehouden werd. Maar ook de werkliedenver
enigingen lieten zich niet onbetuigd. Toen de RKWV in 1938 voor de zoveelste 
maal aan de katholieke besturen vroeg alleen katholiek georganiseerde aanne
mers en werklieden in te schakelen, kreeg ze echter van het bestuur van de 
Joarmesparochie te horen dat een al te strikte naleving van zo'n bepaling wel 
eens in het nadeel van de arbeiders zelf zou kunnen zijn, "die bij een gemeng
de bevolking als in onze stad, ook bij andersdenkenden graag werken".5 Ander
zijds wensten veel katholieke besturen hun goederen uitsluitend te betrekken of 
hun werk alleen uit te besteden aan katholiek georganiseerden. Twee voorbeel
den. Zeer tegen de zin van het gemeentebestuur besteedde de woningbouwver
eniging St. Eusebius in 1920 verschillende werkzaamheden onderhands uit aan 
katholieke patroons en werklieden.6 En de Vincentiusvereniging hanteerde als 
regel dat alleen katholieke bakkers die lid waren van de standsorganisatie 
Produkten mochten leveren. Lidmaatschap van de vakorganisatie werd niet als 
voorwaarde gesteld. Verder voerde deze vereniging als beleid dat er bij toer
beurt geleverd mocht worden. Middenstanders die hun persoonlijke bijdragen 
afhankelijk stelden van eventuele klandizie moesten worden genegeerd.7 

Tabel 30 geeft numerieke informatie over de omvang van het katholieke leef
milieu, gerelateerd aan cijfers die betrekking hebben op de gemeente Arnhem 
in haar geheel. Gemeten naar het aantal katholieken te Arnhem was het aantal 
stemmen op RKSP/KVP bij gemeenteraadsverkiezingen en het aantal leden van 
de katholieke werkliedenvereniging relatief gering. Het aantal leerlingen op 
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katholieke lagere scholen daarentegen was na 1940 ongeveer evenredig aan het 
aandeel van de katholieke bevolking. 

Tabel 30. Enkele gegevens over het relatieve aandeel van de katholieke bewe
ging te Arnhem, per peiljaar in percentages.' 

Katholiek aaadeel 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 

Totale bevolking 40 39 39 40 41 42 40 40 — — 
Verkiezingen van de gemeenteraad — — 26 26 29 30 31 < 2 5 — — 
Leerlingen lager onderwijs 26 24 24 31 ? 42 41 41 36 34 
Leden vakcentrale van werklieden
verenigingen — — 29 25 25 27 ? 22 — — 

Uit tabel 31 valt af te leiden in hoeverre er sprake was van samenhang in de 
ontwikkeling van diverse aspecten van het katholieke leefmilieu, zoals kerkelijke 
betrokkenheid, politieke orthoxie, organisatorische vullingsgraad en tenslotte het 
huwen binnen de groep. Helaas ontbreken veel gegevens. Desondanks laat tabel 
enkele conclusies toe over de samenhang van diverse vormen van betrok
kenheid op het katholiek leefmilieu. 

Tabel 31. Enkele gegevens over de betrokkenheid van de Arnhemse katho
lieken bij hun leefmilieu, per peiljaar en in percentages.9 

Kerkelijke betrokkenheid: 
- kerkbezoek met pasen 
- gemiddeld kerkbezoek 
Politieke orthodoxie (gemeenteraad) 
Vullingsgraad organisaties: 
- werkliedenvereniging 
- middenstandsorganisatie 
- jeugdorganisaties voor jongens 
- jeugdorganisaties voor meisjes 
Kerkelijk gehuwde katholieken met een 
katholieke partner 

1910 

— 
— 
— 

50 
— 
30 
10 

-

1920 

— 
— 
64 

80 
80 
30 
30 

-

1930 

80 
— 
64 

<50 
<60 
30 
22 

86 

1940 

80 
— 
66 

70 
<60 
40 
40 

82 

1950 

74 
56 
70 

? 
? 
? 
? 

78 

1960 

70 
45 
72 

? 
70 
? 
7 

74 

1970 

— 
34 
— 

? 
7 
7 
? 

65 

1980 

— 
14 
— 

— 
— 
— 
— 

59 

1985 

— 
10 
— 

— 
— 
— 
— 

58 

— Opvallend voor de periode 1940-1960 was het samengaan van dalende kerke
lijke betrokkenheid met een nagenoeg gelijkblijvende politieke orthodoxie. In 
1960 stemde 72 van de 100 stemgerechtigde katholieken op de KVP, terwijl nog 
geen 50 van 100 communicanten geregeld de zondagsmis bezocht. 
— Bij de keuze van een huwelijkspartner werd weliswaar een voortdurend 
dalende maar verhoudingsgewijs steeds grote endogamie in acht genomen. 
— Terwijl in de jaren zestig achtereenvolgens veel organisaties wegkwijnden, het 
aantal kerkbezoekers drastisch daalde, de politieke orthoxie afnam, en tenslotte 
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de vullingsgraad van vakbonden en dienstverlenende instellingen als het Wit-
Gele Kruis geleidelijk verminderde, vonden relatief veel katholieken hun huwe
lijkspartner in katholieke kring, en gingen verhoudingsgewijs veel katholiek 
gedoopte kinderen naar een katholieke school. 

4. RNANCIËN 

Niet alleen de kosten maar ook de wijze van financiering liepen per sector en 
daarbinnen zelfs per organisatie uiteen. In dit verband wezen we al op het 
verschil tussen de dure sectoren charitas en onderwijs en de minder kostbare 
sectoren jeugd, cultuur, politiek en sociale organisaties. Daarnaast bleek de 
financiële draagkracht van sommige organisaties in de sectoren charitas en 
onderwijs verhoudingsgewijs groot te zijn, onder meer door het inschakelen van 
religieuzen als goedkope arbeidskracht. Ondanks al die verschillen kunnen ten 
aanzien van de financiering van de katholieke beweging grofweg twee onderling 
samenhangende verschuivingen worden gesignaleerd: van individuele naar 
collectieve middelen en van interne naar externe financiële steun. De eerste 
verschuiving kan in een viertal punten worden samengevat. 

— In de aanloop en startfase waren het lokale en persoonlijke financiële 
bronnen die de beweging op gang brachten. Schenkingen, legaten, aandelen en 
obligaties van een kleine groep welgestelden waren hierbij van groot belang. In 
de loop van de negentiende eeuw ontplooiden sommige organisaties gaandeweg 
hoe langer hoe meer activiteiten om geld in te zamelen: het geven van onder
wijs, vervaardiging en verkoop van producten, verlenen van diensten aan 
derden, en het verzorgen van cultureel-charitatieve manifestaties. 
— Tijdens de proliferatiefase nam het aantal organisaties toe en daarmee stegen 
ook de kosten van de beweging. De financiële spoeling werd steeds dunner. 
Rond 1900 maakten diverse organisaties dan ook een — soms noodlottige — 
financiële crisis door: de Sociëteit van St. Jan, de Timmerliedenvereniging, het 
R.K. Armbestuur en het R.K. Schoolbestuur St. Willibrord. Alom werd duidelijk 
dat de parochiële kassen onvoldoende middelen hadden en dat bijdragen van 
ingezetenen in de vorm van giften en legaten weinig structureel en bovendien 
steeds zeldzamer werden. Er moest niet alleen naar nieuwe, structurele vormen 
van financiering gezocht worden, maar een zakelijker beheer van de beschik
bare middelen was evenzeer noodzakelijk. 

— Sinds die tijd namen de hoofdzakelijk via kerkcollectes vergaarde stuivers en 
centen van de massa in betekenis toe. Daarnaast ontwikkelde zich geleidelijk 
een systeem waarin rijke organisaties noodlijdende organisaties met jaarlijks 
terugkerende giften gingen helpen. Exemplarisch voor de omslag rond 1900 was 
de oprichting van de R.K. Gelderse Spaarbank in 1899.10 Notaris H.W. Ter-
windt en kantoorklerk H. Tiddens wisten van het bestaan van katholieke 
banken in 's-Hertogenbosch en Groningen en zagen ook voor Arnhem in zo'n 
instelling een mogelijkheid om de kas te spekken van het R.K. Schoolbestuur 
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St. Willibrord en het R.K. Armbestuur. De spaarbank zou opgezet kunnen 
worden als een "maatschappelijk-liefdadig-winstgevende instelling" tot heil van 
de gewone man en met mogelijkheid tot winst. De pastoors van Arnhem hadden 
hier wel oren naar. Naar aanleiding van de oprichtingsvergadering meldde het 
Katholiek Zondagsblad: "Thans kan hij, die niet met aardsche goederen 
gezegend is, doch van zijn zuurverdiende weekgeld enkele penningen heeft 
weten over te leggen, ter spaarkas gaan met de fiere overtuiging: 'ik doe 
hiermee wel aan een bij uitstek christelijk liefdewerk'".11 Het duurde welis
waar wel enige tijd voordat de Gelderse Spaarbank een deel van haar winst 
ging uitkeren aan onderwijs en armenzorg, maar vanaf ca 1915 tot 1950 konden 
diverse instellingen in de sectoren charitas en onderwijs op regelmatige bijdra
gen rekenen. 
— Tot in de jaren zestig werd de interne financiële markt gedomineerd door de 
via kerkelijke collectes verkregen middelen. Ook bleven enkele organisaties tot 
deze tijd als incidentele sponsor of leenbank fungeren. Giften van weldoeners 
voor organisaties kwamen na 1920 nauwelijks voor. Het kerkvolk werd via 
collectes niet alleen bewerkt om te geven voor organisaties, maar tevens voor 
bouw en inrichting van kerken, kapellen, pastoriën, patronaten, alsmede voor 
het onderhoud van de geestelijkheid. Daarnaast legden nationale en diocesane 
instanties ook beslag op de schaarse lokale middelen, ten behoeve van onder 
meer missie-arbeid, priesteropleidingen, radio-omroep en universiteit. De 
concurrentie was groot, de middelen relatief schaars. De toegang tot die markt 
werd nagenoeg volledig gecontroleerd door de geestelijkheid. 

Veel organisaties werden in de loop der tijd minder afhankelijk van middelen 
uit katholieke kring omdat zij in toenemende mate aanspraak konden maken op 
overheidssubsidies. In de negentiende eeuw bleef die steun beperkt tot een 
jaarlijkse gift van de Drie Gasthuizen aan het R.K. Armbestuur sinds 1833 en 
een rijkssubsidie voor een gedeelte van de kosten van het katholiek lager onder
wijs sinds 1890. In de eerste jaren van de twintigste eeuw kwamen daar nog 
bepaalde rijkssubsidies bij, zoals voor de kinderbescherming. De gemeente 
stelde zich in die tijd nog terughoudend op. 

De eerste principiële discussie over de rechtmatigheid van katholieke (en 
sociaal-democratische) aanspraken op gemeentesubsidies vond plaats in 1910 en 
had betrekking op een aanvraag van diverse drankbestrijdingsorganisaties, 
waaronder het katholieke Arnhemsch Kruisverbond.12 Burgemeester en wet
houders waren overtuigd van de betekenis van de drankweer, vonden ook dat 
hier voor de particuliere organisaties een primaire taak lag, maar wilden slechts 
een kleine subsidie verstrekken aan een gecentraliseerd stedelijk Drankweerco-
mité, dus niet aan afzonderlijke verenigingen. Afgezien van de onenigheid over 
de hoogte van het subsidie spitste de discussie zich toe op de vraag of de gods
dienstige principes van het katholieke Kruisverbond voldoende reden waren 
voor een afzonderlijke subsidie en voor het niet samengaan met andere organi
saties in het Drankweercomité. Voorafgaande aan het raadsdebat had het 
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katholieke Kruisverbond in een aan alle raadsleden gerichte circulaire uiteen
gezet dat de katholieke godsdienst voor haar het voornaamste middel tot 
drankbestrijding was. Ofschoon veruit de grootste organisatie, trok het katho
lieke Kruisverbond uiteindelijk aan het kortste eind en kreeg zij geen subsidie. 

Twee jaar later vond een soortgelijke discussie plaats naar aanleiding van 
een subsidieverzoek van de R.K. Hanze-avondschool. In eerste instantie wees 
het gemeentebestuur dit verzoek af, omdat er te weinig waarborgen waren voor 
het accepteren van niet-katholieke deelnemers. Nadat hiertoe bepaalde garan
ties gegeven waren, kwam de gemeente met een bijdrage over de brug. 

Dit soort discussies over subsidievoorwaarden was in de periode 1919-1925 
schering en inslag in de Arnhemse gemeenteraad. Het particulier (katholiek) 
initiatief deed steeds frequenter een beroep op de gemeente. De financiële 
gelijkstelling van het bijzonder en openbaar onderwijs werkte in dit opzicht als 
katalysator, evenals de nieuwe politieke verhoudingen in Arnhem. In enkele 
gevallen was er nauwelijks weerstand tegen subsidiëring, bijvoorbeeld het 
kleuteronderwijs in 1919, maar in die beginperiode van de pacificatiepolitiek 
werd er meestal heftig gedebatteerd over de rechtmatigheid van aanspraken en 
de door de gemeente te stellen voorwaarden. 

De katholieken en andere christelijke groeperingen brachten voortdurend 
naar voren dat eigen organisaties principiële betekenis hadden. Sociaal-demo
craten en liberalen reageerden hierop doorgaans met de stelling dat verkapte 
religieuze propaganda niet door de overheid betaald mocht worden. De katho
lieken verdedigden hun aanvragen met de stelling: als wij het hiet doen, moet 
de overheid het doen en dan zijn de kosten voor haar veel hoger. Andere 
partijen stelden daar tegenover dat het door de overheid beschikbaar gestelde 
geld in principe voor iedereen bestemd was. Het politieke debat spitste zich dan 
toe op de vraag of bijvoorbeeld katholieke cursussen niet-katholieke deelnemers 
mochten weigeren. De precedentwerking was ook een steeds terugkerend 
element: zodra één groepering geld kreeg voor een bepaalde activiteit waren 
andere er als de kippen bij om graantjes mee te pikken. Was het daarom niet 
beter te streven naar algemene orgamsaties? 

In de loop van de jaren twintig kwam er enige lijn in het subsidiebeleid. 
Principiële discussies verdwenen naar de achtergrond en de aandacht werd 
gericht op pragmatisch-bestuurlijke zaken met betrekking tot verdeelsleutel, 
voorwaarden en controle. Een zestal elementen van het zich geleidelijk ontwik
kelende gemeentelijke subsidiebeleid bleven herkenbaar tot in de jaren zestig. 
— De gemeentelijke bijdrage werd in een aantal gevallen afhankelijk gesteld van 
bijdragen door provincie en rijksoverheid. 
— De hoogte van de gemeentebijdrage werd gerelateerd aan de inkomsten die 
de vragende instantie zelf bijeen wist te brengen. Meestal ging de gemeente niet 
verder dan een bepaald percentage van sommige kosten. Eind jaren zestig 
opteerden nagenoeg alle gesubsidieerde organisaties voor een maximale 
financiering door de overheid. De wetgeving ten aanzien van het onderwijs werd 
daarbij als voorbeeld gesteld. 
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— Ten gevolge van het door de overheid gehuldigde evenredigheidsprincipe 
werden plannen die door de ene beweging werden gelanceerd onmiddellijk door 
andere bewegingen overgenomen, zeker wanneer de kans op overheidssubsidie 
aanwezig was. Successen bij de een wekten verwachtingen bij de ander.13 

— Als tegenprestatie voor de financiële bijdragen, wenste de overheid controle 
van de boeken en een specificatie van de uitgaven (sommige activiteiten van 
jeugdorganisaties werden wel vergoed, andere niet). 
— De overheid ging eisen stellen aan de deskundigheid van de vakkrachten 
waarvoor subsidies werden verstrekt. Dit was vooral na 1945 het geval. 
— Na 1945 werd tenslotte het gesubsidieerde particuliere initiatief gemaand tot 
onderling overleg en tot participatie in gemeentelijke overlegorganen. 
Sinds 1920 en vooral na 1945 nam de vervlechting tussen particulier initiatief en 
de overheden níet alleen in financiële zin maar ook in andere opzichten toe. 
Enerzijds was het zo dat het gemeentebestuur particuliere organisaties inscha
kelde om eigen beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen, anderzijds vond het 
particulier initiatief de weg naar de overheid en voegde het zich naar boven
genoemde spelregels en condities. De condities voor de expansie en consolidatie 
van de katholieke beweging werden aldus sinds 1920 op alle niveaus allengs 
gunstiger. Eind jaren zestig bereikte dit op het subsidiariteitsbeginsel geënte 
overheidsbeleid een hoogtepunt. De interne bronnen van financiering waren 
inmiddels nagenoeg opgedroogd, niet in het minst ook omdat de noodzaak van 
eigen organisaties in brede kring ter discussie stond. 

5. MOBILISEREN EN MOBILISATIECAMPAGNES 

Binnen de katholieke beweging was er sprake van zowel permanente als 
incidentele mobilisatiecampagnes, gericht op verschillende doeleinden, gebruik 
makend van uiteenlopende strategieën en met wisselende successen. Mobilise
ren was een kwestie van hollen en stilstaan, van dalen en pieken; de boog stond 
niet altijd gespannen. Ook kwam het complementaire karakter van het mobili
seren van interne en externe financiële steun naar voren. Deze paragraaf belicht 
de ontwikkeling van interne propaganda-activiteiten gericht op het werven van 
leden en kiezers en het verspreiden van een katholiek gedachtengoed. Het 
accent ligt daarbij op de drie eerder genoemde overgangsperiodes rond 1900, 
1920 en 1950. 

De eerste katholieke verenigingen die zich uitsluitend met propaganda 
bezighielden dateerden van na 1890. Het waren de Propagandaclub Dr. Schaep-
man en de Propagandaclub Leo XIII, beide in 1896 opgericht. De eerstgenoem
de club was door de R.K. Kiesvereniging Recht voor Allen opgericht om de in 
omvang groeiende massa te bewerken, die door de kieswet van 1896 kiesgerech
tigd werd. De kiesverenigingen konden slechts van die uitbreiding profiteren 
mits zij voldoende aanhangers tot registratie als kiezer wisten over te halen.14 

Daarvoor zorgden de propagandisten van de Propagandaclub. De werkzaamhe-
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den van de tweede club richtten zich vooral op vorming en scholing van leden 
van de R.K. Volksbond. Met behulp van een Bureau voor Katholieke Volkslec-
tuur (1900) werden abonnementen op katholieke periodieken aan de man 
gebracht en brochures verspreid. Beide organisaties indiceren een ontwikkeling 
van de katholieke beweging tot massabeweging. 

Deze ontwikkeling zette na 1900 door. Dat blijkt uit de mobilisatiecampag
nes, die steeds grootschaliger en systematischer worden opgezet, en door 
kranten, pamfletten en lezingen werden ondersteund. De jaren 1905-1910 
vormden in dit opzicht een eerste piekperiode. We wezen al op de activiteiten 
van de KSA, de verenigingen Voor Eer en Deugd, de R.K. Schoolvereniging en 
het R.K. Perscomité, en de ledenacties van de R.K. Volksbond. Als aanleidin
gen voor dit propaganda-offensief noemden we onder meer perikelen binnen de 
katholieke arbeidersbeweging, de spoorwegstaking van 1903, de politieke 
nederlaag van de christelijke coalitie in 1905, de propaganda-acties van de 
Arnhemse SDAP en de opkomst van het neo-malthusianisme. Over de nieuwe, 
naar buiten gerichte strategie meldde het jaarverslag van Voor Eer en Deugd 
in 1908 treffend: "Tot nu toe hadden de leden zich verbonden om het kwade 
niet te doen; men wilde echter meer, namelijk ook het goede bevorderen, actief 
deelnemen aan de strijd der mannen, propagandist willen zijn voor de ere gods 
en de deugd der mensen".15 Kortom, beschermen, getuigen en veranderen. 

Na een betrekkelijk rustige periode vanaf 1911 begon in 1918 een tweede 
opleving van acties en propaganda. De aanleidingen zijn bekend: het einde van 
de eerste wereldoorlog, de verontwaardiging in katholieke kring over de actie 
van Troelstra, de herziening van het kiesstelsel en de invoering van het al
gemeen stemrecht, de onderwijspacificatie, en tenslotte de bisschoppelijke 
standpunten over organisatorische ordening en verkeerde lidmaatschappen. 
Gevoed door deze ontwikkelingen ontstond er binnen de katholieke beweging 
een nooit eerder vertoond optimisme over de realisering van doelstellingen als 
erkenning door de buitenwacht van aanspraken op overheidsgeld, en hervor
ming van de samenleving in christelijke zin. Het kwam er nu op aan intern de 
krachten te bundelen, de gelederen gesloten te houden en via politieke kanalen 
extern macht te verwerven. Nieuwe propagandaclubs waren niet nodig, wel 
moesten de reeds bestaande geactiveerd worden. De KSA nam het voortouw 
met de organisatie van een grote openbare vergadering op 15 november 1918 
in Musis Sacrum, waarop de actie van Troelstra scherp werd veroordeeld en tot 
intensieve propaganda voor de katholieke zaak werd gemaand. De bestaande 
propagandaclubs sloten zich aan bij het Centraal Comité voor Propagandaclubs. 
Dit comité voerde de propaganda-maatregelen van de KSA uit teneinde " 1700 
niet-goed georganiseerden bij onze verenigingen onder te brengen", ter bevor
dering van het katholieke leven op sociaal en politiek gebied, en ten behoeve 
van de katholieke dagbladpers en de katholieke lectuur.16 Het resultaat van 
deze gecoördineerde actie kwam tot uiting in een groot aantal nieuwe organisa
ties, in de verkiezingsresultaten van 1918 en 1919, alsmede in de stijging van het 
ledental van diverse organisaties. 
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Een belangrijk nieuw aspect van het mobiliseren in deze tijd was de ver
vlechting van politieke, kerkelijke en organisatorische belangen tot een alge
meen katholiek belang en een daarop afgestemde systematische propaganda. 
Die vervlechting kwam in meerdere opzichten tot uiting. 
— In de politieke propaganda ten behoeve van de verkiezingen in 1918 en 1919 
werden weliswaar andere accenten gelegd dan in de religieuze propaganda 
tijdens de volksmissie in 1920, niettemin lagen de politieke en religieuze 
campagnes in eikaars verlengde en versterkten ze elkaar. 
— De Kiesvereniging Recht voor Allen en de Propagandaclub Dr. Schaepman 
nodigden in 1918 voor het eerst bestuurders van veel organisaties uit om van 
gedachten te wisselen over het verkiezingsprogramma. 
— Geestelijkheid en organisaties speelden een sleutelrol in verkiezingscam
pagnes. Er werd in 1918 voor het eerst propaganda gevoerd via parochiële 
comité's. Daarnaast kregen organisaties het verzoek om op vergaderingen en bij 
huisbezoek te wijzen "op de plicht die allen boven de 25 jaar hebben tot 
stemmen, de plicht de Roomsche lijst te stemmen, en wel nummer l".17 

— Veel organisaties plukten zelf ook vruchten van dit mobilisatie-offensief via 
kerk en politiek. Voorzitter Nijenhuis van de R.K. Bouwvakkersbond zag het als 
taak van de katholieke stands- en vakorganisaties te profiteren van de resultaten 
van de volksmissie en de propaganda uit te strekken tot mensen die tijdens de 
missie tot inkeer kwamen, "opdat zij ook van de dwalingen op maatschappelijk 
terrein genezen worden en onze rijen kunnen versterken".18 

Een derde hausse van propaganda deed zich voor in de jaren rond 1950. De 
perikelen rond de doorbraak liepen ten einde en in vele opzichten nam de 
betrokkenheid van de katholieken bij hun beweging af. Het kerkbezoek daalde, 
het aantal gemengd gehuwde katholieken steeg, de politieke orthodoxie liet te 
wensen over, en het ledental van verscheidene organisaties verminderde. De 
Adelbertvereniging bijvoorbeeld was in 1950 op sterven na dood. Ook was het 
KVP-bestuur na de verkiezingen van 1949 ingeslapen, getuige een daling van het 
aantal leden van 1600 tot 700 tussen 1949 en 1952.19 Om het mobilisatiepeil 
op peil te houden was een propaganda-offensief meer dan noodzakelijk. Maar 
stedelijke organisaties die zich uitsluitend met propaganda bezighielden beston
den niet meer. De Algemene R.K. Propagandaclub Arnhem was in de jaren 
dertig vooral bij verkiezingen actief, maar kwam na 1945 nauwelijks van de 
grond.20 Dit gebrek aan plaatselijke opgezette propaganda was mede het 
gevolg van schaalvergroting van organisaties en media. Propaganda werd in die 
tijd voornamelijk op afstand georganiseerd via dagbladen, grootschalige organi
saties en radio. Bovendien waren de nog bestaande, kleinschalige en op huisbe
zoek gebaseerde activiteiten niet zozeer op lokale doelen gericht maar op het 
werven van leden voor de KRO, het colporteren voor de Volkskrant, en het 
inzamelen van bijdragen voor de R.K Universiteit.21 Veel animo voor deze 
activiteiten had men overigens niet meer. 

Hoe de Adelbertvereniging de malaise te boven kwam, is reeds beschreven. 
Onder het motto "de strijdbare geest van Schaepman moet herleven", begon de 
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к р onder leiding van voorzitter Bisterbosch haar wederopstanding in 1952 met 
een nieuw bestuur en een nieuwe propaganda-afdeling. Het eerste doel was een 
goede afloop van de gemeenteraadsverkiezing in 1953. De pastoors werden ge
vraagd elk ƒ100,- bij te dragen aan het verkiezingsfonds, hetzij privé, hetzij door 
bemiddeling.22 Een uitgebreide ledenactie leverde begin 1953 wel meer dan 
1000 nieuwe leden op, maar relatief weinig nieuwe kiezers. Met het Mandement 
van de bisschoppen in de hand volgde in maart 1955 een herhaling van deze 
actie: op één avond steeg het aantal к р-leden van 2186 tot 3560. Evengoed kon
den er een maand later weer 400 worden afgeboekt. Die daling zette zich daarna 
gestaag voort: tussen october 1957 en september 1958 daalde het aantal KVP-
leden van 2700 tot 2100. Toen werd de laatste uitgebreide actie opgezet volgens 
een methode van wijkvertegenwoordigers en huisbezoek. Medio 1960 lag het le
dental weer op 2700, maar nog geen halfjaar later was het weer bijna gehalveerd 
tot ruim 1500. Daarna ging het snel bergafwaarts met de Arnhemse afdeling van 
de KVP: eind 1970 waren er 583 betalende leden, in 1979 nog slechts 270. 

Met uiterste inspanning bleek er na 1950 nog wel tijdelijk een opleving in 
het mobilisatiepeil te bewerkstelligen maar een structurele verhoging van het 
mobilisatiepeil van de Arnhemse katholieken zat er niet meer in. Zowel geeste
lijken als leken waren gaan twijfelen over de aard en betekenis van een 'alge
meen katholiek belang'. Een gelijktijdige mobilisatie via plaatselijke kerkelijke, 
politieke en organisatorische kanalen was mede daarom niet meer mogelijk. 
Met de mislukte volksmissie in 1956 eindigde de derde hausse van mobilisatie. 

6. NETWERKEN TOT BESLUIT 

Organisaties passen hun taakstellingen en hun strategieën voortdurend aan. 
Hoewel het realiseren van doelstellingen de hoogste vorm van succes is, stellen 
organisaties zich echter meestal met minder tevreden. Het afdwingen van 
maatschappelijke en politieke erkenning en het veilig stellen van financiële 
hulpmiddelen waarderen zij evenzeer als successen. Organisaties richten zich 
daarom naar de omgeving waar zij hun middelen vandaan kunnen of moeten 
halen. De hypotheses van religieuze en politieke affiniteit kunnen als een uitwer
king van deze algemene stelling worden beschouwd. In deze paragraaf worden 
die stelling en hypotheses nader onderzocht met behulp van netwerkanalyse. 

In eerste instantie zijn we geïnteresseerd in de globale ontwikkeling van het 
organisatorische netwerk. Daarom hebben we voor diverse peiljaren het aantal 
organisaties en relaties vastgesteld. Vervolgens zijn de relaties tussen organi
saties ingedeeld naar sterkte, ook wel multipliciteit (M) genoemd. Een relatie 
met een sterkte van 2 wordt gelegd door twee personen die gelijktijdig in twee 
dezelfde organisaties functies vervullen. Tabel 32 geeft een rangschikking van 
alle relaties naar sterkte. 

Het organisatorische netwerk maakte een sterke groei door tussen 1880 en 
1900. Die expansie duurde voort tot in de jaren twintig. Daarna nam het aantal 
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netwerkrelaties gestaag af, afgezien van een kleine opleving rond 1960. In deze 
ontwikkelingsgang weerspiegelt zich de conjunctuur van de katholieke beweging: 
de aanloopfase die in de jaren rond 1870 overging in een definitieve startfase, 
en die vervolgens in de jaren negentig uitmondde in een fase van proliferatie. 
Deze fase maakte in de jaren twintig plaats voor een periode van consolidatie 
en inkrimping. Na 1960 tekende een proces van snel verval zich duidelijk af. In 
1980 was er geen sprake meer van een organisatorisch netwerk. 

Tabel 32. De multipliciteit van de relaties in het organisatorische netwerk, in 
percentage per peiljaar. 

Totaal versch. 
relaties 

(N = 100 %) 

11 
31 

152 
396 
253 
170 
164 

6 

Tot. relaties 
inclusief 

multipliciteit 

15 
38 

256 
570 
301 
198 
199 

6 

1860 
1880 
1900* 
1920 
1940 
1950 
1960" 
1980 

1 

73 
84 
56 
71 
88 
85 
84 
90 

2 

18 
10 
29 
19 
9 

12 
13 
10 

3 

9 
6 

15 
10 
3 
3 
3 
— 

* Zonder de Gelderse Spaarbank. 
** Zonder het Sociaal Charitatief Centrum. 

Organisaties staan centraal in het netwerk wanneer zij via bestuurders met 
dubbelfuncties met relatief veel andere organisaties directe contacten kunnen 
onderhouden. Door de centrale organisaties en de sterke relaties over verschei
dene jaren te vergelijken, ontstaat een beeld van de interne machtsverschuivin
gen op langere termijn.23 Voor de keuze van centrale organisaties hebben we 
de volgende, betrekkelijk willekeurige criteria gesteld:24 

— Voor de jaren 1860-1890, 1970 en 1980 is de top vijf gekozen en voor de 
jaren 1900-1960 de top tien. 
— Organisaties met statutair vastgelegde, sterke personele unies met andere 
organisaties zijn buiten beschouwing gebleven.25 Dat geldt ook voor organi
saties die als eendagsvliegen mogen worden aangemerkt. 

Om inzicht te krijgen in de continuïteit is in tabel 33 voor alle voorkomende 
centrale organisaties het aantal verschillende contacten vermeld voor alle 
peiljaren. 

Op grond van de tabellen 32 en 33 kunnen we de volgende conclusies trek
ken. 
— Tijdens de startfase van de beweging was het organisatorische netwerk gecen
treerd rond kerkbesturen en Insula Dei. Het aantal sterke relaties was beperkt. 
— De intrede van een definitieve startfase kwam in 1880 onder meer tot uiting 
in een verdichting van het netwerk, de centrale positie van de Vincentiusvereni-
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ging, en een sterke relatie (M=3) tussen de Sociëteit van St. Jan en de nog jonge 
R.K. Kiesvereniging Recht voor Allen. 
— In het jaar 1900 was het aantal sterke relaties groot. De sterkste relaties lagen 
tussen Insula Dei en R.K. Schoolbestuur St. Willibrord (M=6), Recht voor Allen 
en R.K. Volksbond (M=5), Recht voor Allen en de Sociëteit van St. Jan (M=5) 
en St. Willibrord en de Broederschap Kevelaer (M=5). De centrale positie van 
St. Willibrord in 1900 is minder opzienbarend dan de hoge score van de R.K. 
Volksbond. De centrale positie van de Volksbond en de kiesvereniging geeft 
aan dat de basis van de beweging inmiddels verbreed was. Toch is bij het 
trekken van verderreikende conclusies voorzichtigheid geboden. Het grootste 

Tabel 33. Het aantal relaties (R) van centrale organisaties, per peiljaar. 

Naam van de organisatie 1860 1880 1900 1920 1940 1950 1960 1980 
R R R R R R R R 

R.K. Besteedelingenhuis/Insula Dei 
Walburgisparochie 
Vincentiusvereniging 
Eusebiusparochie 
Sociëteit St. Jan 
R.K. Armbestuur/IPCIA 
Kiesvereniging Recbt voor Allen 
Elisabeth Gasthuis 
Broederschap Kevelaer 
R.K. Schoolbestuur St.Willibrord 
R.K. Volksbond 
R.K. fractie gemeenteraad 
Martinusparochie 
Centrale Patronaatscommissie 
Wit Gele Kruis 
Gelderse Spaarbank/Bijz. noden 
R.K. Middenstandsvereniging 
Johannesparochie 
Sociaal Charitatief Centrum 
Katholiek Centrum Klarendal 
R.K. Schoolraad 

5 6 15 25 30 18 16 2 
3 6 15 15 16 6 9 — 
2 7 14 32 13 20 18 1 
2 6 10 16 9 10 8 -
2 3 1 5 - - - - -
1 3 6 20 5 10 4 3 
- 4 19 11 11 7 9 -
- - 21 27 22 17 17 2 
- 4 14 24 _ _ _ _ 
- - 22 26 17 15 23 4 
- - 21 22 17 5 12 — 
- 1 12 17 18 13 17 4 
- 2 10 22 8 10 5 -
- - - 2 9 3 - - -
- - - - 1 7 7 5 -
- - - 2 3 7 3 5 6 
- - - 1 5 8 7 1 2 -
- - 4 11 17 11 7 -
- - - - - 15 37 -
- - - - - 14 12 -
_ _ _ _ _ _ 22 4 

Totaal aantal organisaties: 
in netwerk 17 28 64 77 62 57 

deel van de relaties van de Volksbond werd gelegd door niet-arbeiders: de 
geestelijke, financiële en juridische adviseurs. Zij zorgden ervoor dat de Volks
bond in het organisatorische netwerk werd geïntegreerd via interlockings met 
kerkbesturen, charitatieve organisaties en de kiesvereniging. 
— Opmerkelijk is de constant sterke positie van organisaties als Insula Dei, de 
Vincentiusvereniging en het Elisabeth Gasthuis tot en met 1960. Te zamen met 
kerkbesturen, schoolbestuur en enige tijd ook de patronaatscommissie en het 
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Wit-Gele Kruis vormden zij een cluster van onderling sterk verbonden organi
saties. Dit deelnetwerk van kerk en charitas bevatte de sterkste relaties.26 

— In 1920 was er geen sprake meer van de sinds 1890 betrekkelijk sterke 
netwerk-alliantie tussen politiek, kerk en charitas, maar een segregatie van 
kerkelijke en politieke centra tekende zich af. Tegenover het verlies van de 
kiesvereniging stond namelijk de winst van een breed samengestelde katholieke 
gemeenteraadsfractie. Het politieke netwerk (relaties vanuit kiesvereniging, 
katholieke fractie én Propagandaclub Dr. Schaepman) was daarmee over meer 
sectoren en standen verspreid. 
— Afgezien van lichte schommelingen bleef er tot ca. 1960 een precaire balans 
bestaan tussen 'oude' organisaties als kerkbesturen en charitatieve instellingen 
enerzijds en 'nieuwe' politieke en sociale organisaties anderzijds. Noch de oude 
noch de nieuwe organisaties slaagden er echter na 1945 in hun vooroorlogse 
machtsbereik te herstellen. Met name de kerkbesturen boetten flink aan 
betekenis in. Dat het Sociaal Charitatief Centrum en de R.K. Schoolraad in 
1960 hoog scoorden in de netwerkhiërarchie is daarom niet verwonderlijk. Zij 
hadden als koepelorganisaties immers te zorgen voor eenheid en coördinatie. 
Dat daarmee slechts sprake kon zijn van een kunstmatige, technische oplossing 
van het interne coördinatieprobleem, werd na 1960 al snel duidelijk. Het 
Arnhems netwerk van katholieke organisaties viel uit elkaar en hield op te 
bestaan. 

Het zijn mensen die het netwerk tussen organisaties gestalte geven. De veran
derende samenhang van dat netwerk zegt dus ook iets over de aard van de 
relaties tussen die mensen onderling. In het volgende deel worden de meest bij 
de organisaties betrokken mensen en hun onderlinge relaties uitvoerig in beeld 
gebracht. 
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14. De katholieke elite in Arnhem: een introductie 

Elites zijn verantwoordelijk geweest voor het op gang brengen, in stand houden 
en mogelijk zelfs afbreken van de katholieke beweging te Arnhem. Die stelling 
wordt in drie hoofdstukken uitgebreid aan de orde gesteld. Daarbij komen vra
gen aan de orde over de veranderende functies en samenstelling van de katho
lieke elite te Arnhem gedurende de periode 1850-1980 en over de samenhang 
daarvan met de organisatorische en financiële basis van de beweging. De werk
wijze is als volgt. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt het perspectief van 
de ondernemende en mobiliserende elites belicht. Daarna volgt in het tweede 
deel een beknopte collectieve biografie van de katholieke elite in de Gelderse 
hoofdstad. In het derde deel worden diverse netwerken van bestuurders onder 
de loupe genomen. Doel van dit alles is het in kaart brengen van enkele algeme
ne verschuivingen binnen die elite. In de volgende twee hoofdstukken wordt het 
een en ander voor de periodes 1850-1920 en 1921-1985 nader uitgewerkt. 

1. EEN ONDERNEMENDE EN MOBILISERENDE ELITE? 

De volgende elementen van het perspectief van ondernemende en mobiliseren
de elites zijn ontleend aan Etzioni's visie op functie en betekenis van elites voor 
sociale bewegingen.1 

— Elites initiëren en leiden mobilisatieprocessen. Deze processen dragen een 
hiërarchisch-elitair karakter. 
— Om hun leiderschap te formeren en te rechtvaardigen dienen elites zelf mid
delen te investeren. Pas dan kan een door hen op gang gebracht mobilisatiepro
ces succesvol verlopen, en de kring van leiders en leden worden vergroot. 
— Binnen de elites is er gewoonlijk sprake van onenigheid over doelstellingen, 
middelen en strategie. Elk mobilisatieproces roept weerstanden op en gaat 
gepaard met machtsverschuivingen binnen en tussen elites. 
— De proliferatie van een beweging is mede te danken aan de aanwezigheid van 
verschillende elites die ieder op hun beurt aan verschillende organisaties 
verbonden zijn, eventueel hun eigen achterban hebben, maar het niettemin in 
grote lijnen eens zijn over gemeenschappelijke doeleinden. 

Zijn Etzioni's uitgangspunten betrekkelijk abstract te noemen, de opvattingen 
van de aanhangers van de mobilisatiebenadering van sociale bewegingen zijn 
veel concreter uitgewerkt. Kerngedachte is dat leiders zich gedragen als ware 
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ondernemers en als zodanig verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en het 
verloop van een sociale beweging: 
— zij investeren eigen middelen zoals tijd, geld en deskundigheid; 
— zij brengen grieven en gevoelens van teleurstelling onder woorden, of ze 
creëren deze desnoods; 
— ze richten organisaties op; 
— ze definiëren grenzen tussen wij en zij, tussen voor- en tegenstanders; 
— ze weten een achterban te overtuigen van de wenselijkheid tot veranderingen 
en van de mogelijkheden daartoe, en vervolgens tot participatie over te halen; 
— ze proberen met uitgekiende strategieën en tactieken hulpbronnen aan te 
boren, zowel binnen de groep als daarbuiten; 
— ze zoeken naar bondgenoten en coalities om macht te verwerven en druk uit 
te oefenen; 
— en ze trachten de steun van de staat te verwerven. 
Kortom, het lot van een sociale beweging ligt in handen van haar leiders. De 
beweging blijft bestaan zolang zij er heil in zien, hun carrières bevorderd 
worden, en zij de benodigde middelen kunnen en willen mobiliseren. 

Deze visies van mobiliserende en ondernemende elites vestigen de aandacht 
op leiders, hun kenmerken, hun middelen en hun onderlinge relaties. Zij bieden 
daarmee legio mogelijkheden voor empirisch onderzoek. Door het sterk 
voluntaristisch karakter zijn ze echter minder geschikt om veranderingen op de 
langere termijn te bestuderen. Ze houden ook te weinig rekening met structu
rele factoren die van invloed zijn op het handelen en de samenstelling van 
elites, zoals het economisch ontwikkelingspeil van een samenleving, de infra
structurele voorzieningen op het gebied van transport en communicatie, de 
aanwezigheid van concurrerende groepen of coalitiepartners, en de mogelijk
heden tot politieke beïnvloeding en participatie. Daarnaast hebben Etzioni e.a. 
te weinig oog voor de samenhang tussen de ontwikkeling van de beweging en de 
veranderende samenstelling van de elites. De speelruimte van elites wordt 
echter mede bepaald door organisatorische ontwikkelingen, de aard van de 
beschikbare hulpmiddelen en de mate van succes van een beweging. 

Elites bedienen zich weliswaar van organisaties om een beweging continuï
teit te geven, maar — en daar komt het Weber-Michels model om de hoek 
kijken — die organisaties kennen een eigen ontwikkelingsgang, onafhankelijk van 
intenties en bedoelingen van individuele bestuurders. Het matigen, aanpassen 
en veranderen van de doelstellingen, het vergroten van het bereik door zowel 
specialisatie, professionalisering als schaalvergroting, en tenslotte het con
centreren van controlerende en coördinerende werkzaamheden aan de top zijn 
als organisatorische processen van invloed op het functioneren en de samenstel
ling van de bestuurders van de betrokken organisaties. 

Zoals organisatorische ontwikkelingen hun weerslag hebben op elites, zo 
geldt dat ook voor de beschikbare hulpmiddelen. De hiërarchie binnen de elite 
is mede afhankelijk van de middelen waarover ze direct of indirect kan beschik
ken, alsmede van de mate waaraan de beweging behoefte heeft aan die midde-
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len. Vanaf het moment dat een beweging besluit extern steun te verwerven en 
de overheden voor subsidies aan te spreken, stijgen de personen in de machts-
hiërarchie die ter zake externe betrekkingen kunnen onderhouden of invloed 
kunnen uitoefenen. Dat de geboekte successen van invloed zijn op oriëntatie, 
activiteiten en samenstelling van elites behoeft geen betoog. Tijdens de start- en 
aanloopfase van een beweging worden van de elites andere kwaliteiten en 
middelen verwacht dan in de fases van proliferatie, consolidatie en verval. 

Ons baserend op de idee van ondernemende en mobiliserende elites én reke
ning houdend met bovenstaande aanvullingen, staan in het onderhavige onder
zoek vier thema's centraal: 
— de veranderende samenstelling van de plaatselijke katholieke elites, met als 
belangrijk aandachtspunt de betekenis van opeenvolgende generaties van elites 
voor de eb en vloed van de beweging; 
— de middelen die elites ter beschikking hebben gesteld aan de katholieke be
weging te Arnhem, dan wel de machtsbronnen waarover zij konden beschikken; 
— de conflicten ten gevolge van de integratie van de Arnhemse beweging in 
wijdere diocesane, provinciale en nationale verbanden; 
— en tenslotte de machtsverschuivingen binnen de Arnhemse elites die met 
bovengenoemde drie thema's samenhingen. 
Alvorens verslag uit te brengen van het onderzoek geven we in de tweede 
paragraaf een empirische afbakening van het begrip katholieke elite. Op basis 
van een aantal gegevens over individuele leden van de Arnhemse katholieke 
elite geeft die paragraaf vervolgens een collectieve biografie. Daarin weerspie
gelt zich het verloop van de beweging, zo luidt een van onze stellingen. 

2. EEN COLLECTIEVE BIOGRAFIE VAN DE KATHOLIEKE ELITE TE ARNHEM 

De 'bestuurlijke' elite is geselecteerd op basis van functies in drie sectoren: 
kerkbesturen, gemeenteraad en stedelijke katholieke organisaties.2 De volgende 
personen worden tot die elite gerekend: 
— Alle kerkmeesters die minimaal drie jaar als zodanig hebben gefunctioneerd. 
— Alle personen die minimaal drie jaar als vertegenwoordiger van een katho
lieke partij in de gemeenteraad zaten. 
— Voor de periode 1901-1985 alle personen die in tenminste twee katholieke 
stedelijke organisaties — al dan niet gelijktijdig — bestuursfuncties hebben 
vervuld. 
— Voor de periode 1850-1900 zijn hieraan toegevoegd alle personen met minimaal 
één bestuursfunctie, die dan wel tenminste vijfjaar moet zijn vervuld. Die uitzon
dering voor 1850-1900 is gemaakt met het oog op de reconstructie van de netwer
ken die in de startfase van de beweging een belangrijke rol hebben vervuld. 
Op basis van deze criteria is de omvang van de bestuurlijke eUte voor de periode 
1850-1980 vastgesteld op ruim 700 personen. Ten behoeve van de collectieve 
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biografie letten we hierna achtereenvolgens op de omvang van de elites, hun 
samenstelling naar geslacht, kerkelijke staat, leeftijd, geografische herkomst, en 
beroep, op de duurzaamheid en tenslotte de betrokkenheid van de elites. 

Omvang, sexe en kerkelijke staat. Uit tabel 34 leiden we af dat de katholieke 
elite te Arnhem in 1850 bestond uit 21 personen, te weten één vrouw (Mevrouw 
Büncker-Bahlmann), twee geestelijken (pastoor Brouwer en kapelaan Van 
Basten Batenburg) en 18 mannelijke leken. Tot aan 1890 groeide de omvang 
van de elite langzaam, onregelmatig maar gestaag, om in het laatste decennium 
van de negentiende eeuw met forse schreden toe te nemen. In 1920 was de 
bestuurlijke elite het talrijkst met 179 personen, te weten 34 vrouwen, 17 
geestelijken en 128 mannelijke leken. Tot 1920 verliep de groei van de bestuur
lijke elite evenredig met die van het aantal organisaties. Na 1920 was dit niet 
meer het geval. Afgezien van een tijdelijke groei tussen 1950 en 1960 nam de 
omvang van de bestuurlijke elite na dit jaar gestaag af. Met name de daling van 
het aantal vrouwen was opmerkelijk. Verder valt uit de tabel af te leiden dat 
het aandeel van de geestelijkheid tussen 1920 en 1940 nauwelijks daalde, om 
vervolgens na 1945 relatief snel in te krimpen. In 1980 was de situatie vergelijk
baar met 1850: 1 geestelijke en 23 leken, allen mannen. 

Tabel 34. De samenstelling van de bestuurlijke elite van de katholieke bewe
ging te Arnhem naar sexe en kerkelijke staat, per peiljaar in absolute 
aantallen. 

Leken: 
mannen 
vrouwen 

Geestelijken 

Totaal 

1850 

18 
1 
2 

21 

1860 

37 
0 
3 

40 

1870 

43 
0 
4 

47 

1880 

60 
0 
4 

64 

1890 

59 
0 
4 

63 

1900 

88 
16 
9 

113 

1910 

97 
24 
12 

133 

1920 

128 
34 
17 

179 

1930 

123 
27 
19 

169 

1940 

108 
13 
16 

137 

1950 

100 
9 
10 

119 

1960 

120 
6 
7 

133 

1970 

87 
4 
4 

95 

1980 

23 
0 
1 

24 

Geografische herkomst. Van een autochtone katholieke elite van leken was geen 
sprake. Dat blijkt uit tabel 35. In 1920 was het percentage in Arnhem geboren 
bestuurders, politici en kerkmeesters met 49% het hoogst. Eén van de oorzaken 
van het sterke aandeel van allochtonen zou kunnen zijn dat nieuwkomers rela
tief makkelijk als bestuurder te recruteren zijn geweest. Door zich beschikbaar 
te stellen voor bepaalde bestuurlijke functies waren ze in staat relatief snel 
contacten op te bouwen, aanzien te verwerven en zich te integreren in de voor 
hen nieuwe samenleving. Bovendien brachten velen van hen ervaring mee: in de 
plaats van herkomst waren ze vaak al actief binnen de katholieke beweging. 
Opmerkelijk is het aanzienlijk aantal bestuurders van Westfaalse afkomst, dat 
in de negentiende eeuw in Arnhem actief was. 
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Tabel 35. De geografische herkomst van de leken binnen de bestuurlijke elite, 
per peiljaar in percentages. 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Arnhem 
Gelderland 
Rest van Nederland 
Duitsland, België 
Onbekend 

43 
24 
14 
14 
5 

39 
39 
13 
8 
1 

40 
35 
23 
3 
— 

49 
25 
23 
1 
2 

47 
14 
29 
3 
7 

35 
13 
26 
— 
26 

48 
9 
35 

8 

Totaal leken-bestuurders (N = 100 %) 37 60 104 162 121 126 23 

Leeftijd. Waren de diverse leeftijdsgroepen gelijkelijk vertegenwoordigd? Tabel 
36 geeft het volgende antwoord. 
— Voor jongeren tot dertig en zelfs veertig jaar bood de katholieke elite nauwe
lijks of geen plaats, vooral niet na 1920. 
— Het accent lag op personen van middelbare leeftijd (41-60 jaar) en op 
ouderen van boven de 60 jaar. 
— De spreiding over de leeftijdsgroepen was het grootst in 1900 en 1920. In 
vergelijking met 1920 was de elite in 1940 sterk verouderd. Over 1960 valt 
weinig met zekerheid te melden. Voor 1980 zou men kunnen spreken van een 
gerontocratie: de groep 60-plussers had een sterk overwicht. 

Tabel 36. De bestuurders naar leeftijd per peiljaar in percentages. 

Leeftijd 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

jonger 30 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
ouder 70 
onbekend 

2 
30 
35 
20 
5 
8 
— 

6 
14 
30 
25 
19 
5 
1 

3 
25 
28 
18 
10 
15 
2 

9 
21 
26 
20 
14 
8 
2 

1 
14 
21 
25 
18 
14 
7 

1 
7 
13 
23 
14 
14 
28 

4 
25 
46 
17 
8 

Totaal (N = 100 %) 40 64 113 179 137 133 24 

Beroep. De gegevens over beroep in tabel 37 zeggen iets over de sociale 
stratificatie binnen de elite. Als graadmeter hebben we gekozen voor de aard 
van het uitgeoefende beroep.3 We constateren het volgende. 
— De kleine zelfstandigen (winkeliers en ambachtslieden) waren in de negen
tiende eeuw numeriek dominant. 
— Na 1900 hadden de ambtenaren en beambten een overwicht. 
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— Zowel in de begin- als de eindperiode was het aandeel van ondernemers, 
kooplieden en vrije beroepsbeoefenaren (arts, notaris, advocaat) relatief groot, 
zeker in vergelijking met dat van de arbeiders. 
— Het aantal vrije beroepsbeoefenaren en geestelijken was in 1940 opvallend 
groot. 
— Zonder twijfel was de spreiding over de diverse beroepsgroepen het grootst 
in 1920 en 1940. 

Tabel 37. De bestuurlijke elite naar beroepsgroep per peiljaar in percentages. 

Beroepsgroep 

Ondernemers 
Kooplieden 
Vrije beroepen 
Onderwijzer, leraar 
Ambtenaren en beambten 
Kleine zelfstandigen 
Arbeiders (in loondienst) 
Geestelijkheid 
Huisvrouw en onbekend 

Totaal (N = 100 %) 

1860 

10 
23 
10 
2 
7 

38 

8 
2 

40 

1880 

17 
12 
9 
3 
6 

42 
5 
6 

64 

1900 

12 
12 
11 
5 
8 

27 
7 
8 

10 

113 

1920 

11 
9 
9 
7 

20 
15 
8 
9 

11 

179 

1940 

9 
6 

19 
9 

21 
11 
7 

12 
6 

137 

1960 

11 
8 

13 
5 

35 
9 
8 
6 
5 

133 

1980 

21 
13 
21 
8 

21 

8 
4 
4 

24 

Behoorden functies als kerkmeester of raadslid tot het "standsvoorrecht" van 
bepaalde beroepsgroepen, of kwam iedereen hiervoor in aanmerking? Tabel 38 
laat zien dat beide soorten functies in de negentiende eeuw het exclusieve 
domein waren van ondernemers, kooplieden en beoefenaars van vrije beroepen. 

Tabel 38. Kerkmeesters (K) en politici (P) naar beroepsgroep per peiljaar. 

Beroepsgroep 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 
K P K P K P K P K P K P K P 

Ondernemers 
Kooplieden 
Vrije beroepen 
Onderwijzer, leraar 
Ambtenaren en beambten 
Kleine zelfstandigen 
Arbeiders (in loondienst) 
Huisvrouw en onbekend 

1 — 
4 -
3 -

— — 
1 -

— — 

5 1 
2 -
3 -

1 -

1 — 
6 1 
3 3 

— — 
2 1 
1 -
- — 
- — 

4 
3 
7 

— 
2 
4 

— 
— 

1 
— 
2 

— 
1 
1 
4 
1 

5 -
3 1 
8 3 
3 -
4 3 
3 -
1 3 
- — 

9 2 
3 1 
7 -
1 2 
8 6 

10 -
2 2 
2 1 

- 1 
1 -
3 -
1 -
3 1 

— — 
1 — 

- — 

Totaal (N = 100 %) 9 - 11 1 13 5 21 10 27 10 42 14 9 9 

Vanaf 1920 was het lidmaatschap van de gemeenteraad gelijkmatiger verdeeld 
over de diverse beroepsgroepen. In 1920 waren de arbeiders het sterkst ver-
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tegenwoordigd, in 1940 was er sprake van een tripartite verdeling tussen 
arbeiders, middenstanders en hogere standen, en in 1960 lag het overwicht bij 
beambten en ambtenaren. In de kerkbesturen lag dat anders. Voor met name 
arbeiders en vrouwen bleven de kerkbesturen gesloten tot ca. 1960. Relatief 
veel kerkbestuurders werden tot in de jaren zestig gerecruteerd uit kringen van 
grote en kleine ondernemers en vrije beroepen. 

Continuïteit. De continuïteit van de bestuurlijke elite meten we af aan twee 
kenmerken. Het eerste betreft de individuele personen: hoelang maakten zij 
deel uit van de elite? Het tweede kenmerk heeft betrekking op de elite als 
groep: in hoeverre stroomde er nieuw bloed in de beweging? Tabel 39 laat zien 
dat er nogal wat bestuurders waren die dertig jaar of meer tot de elite behoor
den.4 Tevens kan per peiljaar het aandeel van de nieuwkomers worden afge
leid. Een laag percentage nieuwe bestuurders zou wel eens kunnen wijzen op 
een relatief gesloten karakter, een geringe aantrekkingskracht of op organi
satorische verstarring van de beweging; veel nieuwkomers daarentegen op 
openheid en vitaliteit. Tegengestelde conclusies zijn even goed mogelijk: het 
aantreden van veel nieuwkomers wijst dan op een crisis van de beweging, een 
hoge mate van continuïteit op een succesvolle beweging. Cijfers alleen geven 
hierover geen uitsluitsel. In ieder geval constateren we op basis van tabel 39 dat 
het percentage nieuwkomers het laagst was in de jaren 1890 en 1940. Opmerke
lijk is verder dat de inkrimping van de elite tussen 1940 en 1950 gepaard ging 
met een aanzienlijke personele vernieuwing, en dat na 1950 het aantal nieuw
komers snel afnam. 

Tabel 39. De continuïteit van de bestuurlijke elite, uitgedrukt in het percentage 
personen per peiljaar, dat al gedurende tien, twintig, dertig jaar of 
meer tot die elite behoort. 

Duur 

Nieuwkomers 
10 jaar 
20 jaar 
30 jaar 
40 jaar of meer 

Totaal (N = 100 %) 

1860 

75 
20 
5 
— 
— 

40 

1880 

59 
25 
14 
2 
— 

64 

1900 

71 
11 
11 
5 
2 

Ш 

1920 

53 
27 
15 
3 
2 

179 

1940 

33 
32 
25 
7 
3 

137 

1950 

51 
24 
13 
10 
2 

119 

1960 

46 
33 
8 
10 
3 

133 

1980 

18 
26 
34 
22 
— 

24 

Betrokkenheid. De betrokkenheid van de katholieke elite bij haar beweging 
kende vele vormen en gradaties: vervullen van kerkelijke plichten, lidmaatschap 
van verenigingen, deelnemen aan vergaderingen, cursussen en andere bijeen
komsten, meedoen aan manifestaties, onderschrijven van petities, stemmen op 
eigen candidaten bij verkiezingen, propaganda maken door colporteren en 
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collecteren, gebruik maken van scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen, 
en het geven van financiële ondersteuning. Zowel het verwachtingspatroon ten 
aanzien van de elites als de feitelijke betrokkenheid varieerden naar functie, tijd 
en maatschappelijke stand. Wegens het gebrek aan bronnen is een systematisch 
onderzoek naar de betrokkenheid van elites moeilijk. Wij hebben ons moeten 
beperken tot drie vormen van betrokkenheid: lidmaatschappen van enkele 
verenigingen, financiële deelname aan enkele acties en organisaties, en tenslotte 
de roepingen van naaste verwanten (kinderen, broer of zus) tot priester of 
religieuze. De eerste twee zaken komen aan de orde in hoofdstukken 15 en 16, 
hier beperken we ons tot enkele gegevens over roepingen. 

Bij ouders veronderstellen wij een sterke mate van betrokkenheid bij de 
katholieke zaak wanneer zij een of meer kinderen een priesteropleiding lieten 
volgen of als kloosterling aanmeldden. Ook het hebben van broers of zussen als 
priester of religieuze geeft hiervan een indicatie. Uit tabel 40 blijkt dat van 1850 
tot 1910 een kwart tot een derde deel van de bestuurlijke elite kinderen had als 
priester of religieuze. Na 1910 daalde dit percentage snel. Het aantal bestuur
ders met broers of zussen als priester of religieuze was in 1900 op een hoogte
punt. 

Tabel 40. Het percentage leken-bestuurders met roepingen onder naaste 
verwanten, per peiljaar. 

Kinderen als pnester 
of religieuze 

Broer/zus als pnester 
of religieuze 

Totaal leken-bestuurdeis 

1850 

32 

16 

19 

1860 

22 

5 

37 

1870 

35 

14 

43 

1880 

28 

15 

60 

1890 

24 

17 

59 

1900 

26 

19 

104 

1910 

23 

15 

121 

1920 

16 

13 

162 

1930 

18 

10 

150 

1940 

13 

11 

121 

1950 

11 

9 

109 

1960 

6 

7 

126 

1970 

3 

4 

91 

1980 

4 

— 

23 

3. NETWERKEN VAN RELATIES 

Elites beschikken over primaire en secundaire machtsbronnen. Primair zijn de 
machtsbronnen welke door de elites zelf worden ingezet zoals tijd, geld, charisma, 
en deskundigheid. Secundaire machtsbronnen zijn de netwerken van relaties die 
door de elites kunnen worden ingeschakeld om steun (financiën, politieke 
invloed, mankracht) te mobiliseren. Die secundaire machtsbronnen zijn van cru
ciaal belang voor het welslagen en op niveau houden van mobilisatieprocessen. 
Onze eerste veronderstelling is dat een sociale beweging in haar aanloop en start
fase gefundeerd wordt op bestaande hechte sociale netwerken. Familiebetrekkin
gen, vriendschapsrelaties en sociale kringen spelen daarbij een belangrijke rol. 
Tweede veronderstelling is dat een beweging vervolgens — wil ze een bredere 
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basis krijgen en in een fase van proliferatie terechtkomen — nieuwe relatienet
werken moet genereren. Bestuurlijke en organisatorische netwerken nemen dan 
geleidelijk de plaats in van primaire sociale netwerken in de sfeer van verwant
schap en vriendschap. Zowel het draagvlak als de samenhang van de beweging 
worden sterker, naarmate tussen de diverse geledingen van de beweging (perso
nen en organisaties) hechtere en duurzamere netwerken worden gecreëerd.5 

Om deze theses te onderzoeken is de participatie van de Arnhemse katholieke 
elites aan de volgende netwerken in kaart gebracht: 
— het zogenaamde "old-boy network" van oud-leerlingen van drie gerenom
meerde katholieke kostscholen; 
— de stedelijke netwerken rond prestigieuze Arnhemse sociëteiten; 
— de katholieke netwerken op aartsdiocesaan en nationaal niveau; 
— het verwantschapsnetwerk van de elites onderling; 
— het bestuurlijke netwerk van de elites ten gevolge van dubbelfuncties in 
stedelijke katholieke organisaties. 
De eerste drie netwerken zijn slechts numeriek geïnventariseerd, de overige 
twee zijn daarnaast ook inhoudelijk geduid en verdienen daarom ruimere 
aandacht. 

Kostscholen 
Directeur F. van Vree van de vermaarde kostschool van de Jezuïeten in Katwijk 
schreef al vóór 1840: "Wij hebben de kinderen van de meest aanzienlijke 
Katholieke Familien, die eenmaal in de burgerlijke maatschappij invloedrijke 
betrekkingen zullen bekleeden".6 De gegevens over het bezoek van de Arn
hemse elite en haar kinderen aan Katwijk of aan de andere twee gerenommeer
de kostscholen, respectievelijk het Limburgse Rolduc en het Nijmeegse Canisi-
uscollege, bewijzen het gelijk van Van Vree. 

Tabel 41. Het percentage leken-bestuurders per peiljaar met betrokkenheid bij 
katholieke kostscholen, aartsdiocesane en landelijke netwerken en 
tenslotte stedelijke sociëteiten.7 

1850 I860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

Opleiding aan kath. 
kostschool - 3 5 7 8 12 12 9 8 7 5 4 3 -

Kinderen op kath. 
kostschool 5 16 19 15 17 18 16 14 10 10 4 2 1 -

Bestuur aartsdiocesane 
of nationale kath. org. - - 2 5 10 15 19 19 24 27 21 20 16 26 

Lid niet-kath. sociëteit 
Donateur Ver. Armenzorg 

Totaal leken-bestuurders 

5 

19 

27 

37 

21 

43 

23 

60 

20 

59 

19 
49 

104 

16 
40 

121 

10 
14 

162 

5 
? 

ISO 

3 
7 

121 

-

109 

-

126 

-

91 

-

23 
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In 1900 bijvoorbeeld had 12% van alle leken-bestuurders een aantal jaren 
doorgebracht op de school in Katwijk of — in veel mindere mate — Rolduc, 
terwijl maar liefst 18% een of meer kinderen school liet gaan op een van die 
drie kostscholen.8 De cijfers over kostschoolbezoek in tabel 41 wijzen op de 
aanwezigheid van een old-boy network onder de welgestelden binnen de be
stuurlijke elite. Numeriek gezien lag het hoogtepunt in 1900. Dit netwerk 
speelde in verscheidene opzichten een belangrijke rol in het persoonlijke leven 
van de kostschoolgangers: vriendschappen voor het leven via jaarclubs, connec
ties tussen families en daaruit voortkomende huwelijken.9 Wegens het supra
lokale karakter is dit netwerk wellicht van belang geweest voor de ontwikkeling 
van de katholieke beweging, met name in de negentiende eeuw. Via dit soort 
netwerken werden ideeën verspreid, mensen en middelen gerecruteerd, lokale 
acties ondersteund en vervolgens op diocesane en landelijke niveaus met elkaar 
in verband gebracht. 

Stedelijke sociëteiten 
Dat een groot deel van de elite vóór 1920 niet alleen in katholieke kringen 
opereerde, blijkt uit de in tabel 41 opgenomen gegevens over lidmaatschap van 
algemene stedelijke sociëteiten zoals de deftige Groóte Sociëteit, de nieuwere, 
door Indiëgangers en andere 'homines novi' opgerichte Buitensociëteit en de 
Sociëteit Concordia voor de minder aanzienlijken in rang, zoals kleine onder
nemers en kooplui. Opvallend feit is dat we nagenoeg alle namen van de in de 
leerlingenlijsten van de kostschool te Katwijk vermelde personen, ook in de 
ledenlijsten van de stedelijke sociëteiten aantroffen. De gelijkenis kan nog 
verder worden doorgetrokken door te letten op de namen van katholieken die 
vóór 1920 gevraagd werden voor bepaalde functies en erebaantjes in stedelijke 
organisaties en commissies.10 

Met het oog op de contacten van de katholieke elite met andere stedelijke 
elites is de Vereniging Armenzorg een geval apart. In 1892 opgezet als een 
particuliere, levensbeschouwelijk neutrale organisatie mocht Armenzorg zich 
gedurende de eerste twee decennia van haar bestaan in een ruime belangstel
ling van katholieke zijde verheugen. Dat blijkt onder meer uit de samenstelling 
van zowel bestuur als leden en donateurs.11 In 1900 was bijna 50% van de 
katholieke leken-elite lid of donateur van de Vereniging Armenzorg. 

Carrières en contacten buiten Arnhem 
De katholieke beweging te Arnhem is een onderdeel van een bredere diocesane 
en nationale beweging van Nederlandse katholieken. Om de relatie tussen 
Arnhem en de hogere niveaus in kaart te brengen hebben we onderzocht of de 
Arnhemse bestuurders ook functies, zowel politieke als organisatorische, hebben 
vervuld op provinciaal, diocesaan en nationaal niveau. We zien in tabel 41 dat 
er in het laatste decennium van de negentiende eeuw voor het eerst sprake was 
van een substantiële groep leken-bestuurders die ooit functies vervulde op 
hogere niveaus binnen de beweging. In 1900 was dat het geval met 15% van 
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alle leken-bestuurders. Dat percentage steeg tot 27% in 1940, om vervolgens tot 
1970 geleidelijk af te nemen. Deze gegevens bevestigen de aanwezigheid van 
bestuurlijke vervlechtingen tussen de diverse niveaus binnen de katholieke 
beweging. Voor menig plaatselijke bestuurder fungeerden deze relaties na 1900 
als een springplank voor een provinciale, diocesane of nationale bestuurlijke of 
politieke carrière. 

Familierelaties en /атііите 
De betekenis van familierelaties voor het ontstaan en verloop van een sociale 
beweging hebben we onderzocht vanuit het oogpunt van familisme. Ter herin
nering: in structurele zin verstaan wij onder familisme de aanwezigheid en 
weloverwogen uitbreiding van familierelaties binnen bepaalde elites. In inhou-
delijk-culturele zin verwijst familisme naar strategieën van recrutering, partner
keuze, overerving en bezitsvorming, waarbij de belangen en de eer van families 
centraal staan. Concrete verschijningsvormen van familisme zijn: een zoon 
(dochter, neef) die zijn vader (moeder, oom) in bepaalde functies opvolgt, 
huwelij ksbetrekkingen tussen families die deel uitmaken van een elite, en 
bijvoorbeeld de elkaar tot dezelfde ambities inspirerende broers en zwagers.12 

De opeenvolging van drie en meer generaties van dezelfde familie binnen een 
elite is eveneens als vorm van familisme te beschouwen. Voor onderzoek naar 
iedere vorm van familisme vormen de via afstamming en huwelijk tot stand 
gekomen familierelaties de empirische basis. 

In dit hoofdstuk beperken we ons tot een inventarisatie van bepaalde 
familierelaties binnen de katholieke elite te Arnhem. We onderscheiden daarbij 
relaties binnen generaties en relaties tussen generaties. Relaties zijn bovendien 
gedifferentieerd naar de graad van verwantschap.13 Met behulp van die gege
vens wordt onderzocht in welke mate de recrutering van bestuurders en functio
narissen langs lijnen van verwantschap verliep. Werd de weg van "standsvoor-
recht" naar institutionele recrutering binnen de katholieke beweging afgelegd 
tussen 1900 en 1920, zoals dat in de Nederlandse politiek het geval was? 
Prevaleerde familisme in bepaalde sociale milieus en in bepaalde maatschappe
lijke sectoren? 

Bij de interpretatie van de gegevens over familierelaties dienen we in de 
eerste plaats rekening te houden met bestaande structureel-juridische belem
meringen voor een ongebreideld familisme. De statuten van organisaties 
bevatten meestal bepalingen over de toelaatbaarheid van verwanten binnen het 
bestuur. Verwantschap in de eerste graad kon echt niet, die in de tweede graad 
werd als discutabel beschouwd en die in de derde graad is toegestaan, zo zijn 
die bepalingen samen te vatten.14 Ten aanzien van de opvolging van bestuurs
leden en kerkmeesters bestonden echter slechts ongeschreven regels. In de 
tweede plaats is de voorgeschiedenis van veel allochtone bestuurders ons niet 
bekend. Het is echter goed mogelijk dat hun vaders en grootvaders wel degelijk 
in katholieke kring op identieke wijze actief zijn geweest, maar dan in een 
andere gemeente. 
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Tabel 42. Overzicht van familierelaties binnen de bestuurlijke elite, 1850-1980. 

man-vrouw 
broer, zus 
schoonzus, zwager 
neef.nicht 
ouder-ouder schoonzoon/dochter 

22 
66 
62 
49 
21 

1 
1 
2 
2 
3 

Binnen generaties Aantal Graad Tussen generaties Aantal Graad 

ouder-kind 102 1 
oom/tante-neef/nicht 113 2 
ouder-schoonzoon/dochter 32 2 
grootouder-kleinkind 33 2 
overgrootouder-achterkleinkind 3 3 

Tabel 42 geeft een vrij compleet overzicht van de belangrijkste familierela
ties.15 Onder de ca. 650 leken van de Arnhemse katholieke elite treffen we 
bijvoorbeeld 22 echtparen aan, en 66 relaties tussen broers of zussen. Voorts 
zijn er minstens 21 huwelijken gesloten tussen kinderen van wie de ouders deel 
uitmaakten van de elite. De aanwezigheid van opeenvolgende generaties van 
families blijkt uit de 102 ouder-kind en de 33 grootouder-kleinkind relaties. 

Wegens het ontbreken van vergelijkingsmateriaal zeggen deze cijfers niet zo 
veel. Ze duiden in ieder geval wel op een intergenerationele continuïteit binnen 
de elite. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het familisme geeft tabel 
43 een overzicht van familierelaties per peiljaar. 

Tabel 43. Familierelaties binnen de bestuurlijke elite per peiljaar, in absolute 
aantallen. 

Relaties 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Man-vrouw (Hl) 
Broer, zus (Hl) 
Schoonzus, zwager (H2) 
Neef, nicht (H2) 
Ouder-ouders schoonzoon/dochter (H3) 
Ouder-kind (VI) 
Oom/tante-neef/nicht (V2) 
Ouder-schoonzoon/dochter (V2) 

— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
7 
7 
— 
5 
5 
— 
— 

4 
8 
9 
9 
3 
8 
5 
2 

9 
26 
11 
18 
— 
1 
8 
— 

1 
7 
5 
8 
2 
8 
8 
— 

3 

4 
1 
2 

1 

Totaal aantal relaties 2 24 48 83 39 11 — 
Aantal verschillende personen 4 34 53 77 38 14 — 
(= % van leken-bestuurüjke elite) (14) (57) (51) (4β) (32) (11) -

Η = Horizontale relatie; V = Verticale relatie; 1 = Eerstegraads verwantschap etc. Verder lig
gende verwantschappen betreffen achterneven of -nichten, en allerlei vormen van ingewikkelde 
verzwagering (bij voorbeeld broer of zus van zwager). 

Uit de tabel blijkt dat het aantal familierelaties binnen de elite in 1860 nog 
gering was. Na dit jaar nam het fors toe. Om enkele voorbeelden te noemen, in 
1880 waren er van 5 families zelfs 2 generaties vertegenwoordigd, en 5 ouder
paren waren via huwelijken van kinderen met elkaar gelieerd. Verder was een 
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kwart van de vrouwen die in de jaren negentig deel uitmaakte van de elite 
gehuwd met een man die daar ook toe behoorde. Tot 1920 was er sprake van 
een diversificatie en uitbreiding van familierelaties. Als potentiële kanalen van 
recrutering en coöptatie waren familiebetrekkingen tot in de jaren twintig van 
aanzienlijk belang; de katholieke beweging fungeerde in die tijd ook wel als 
medium voor het aanknopen en verstevigen van familiebetrekkingen. 

Na 1920 manifesteerde zich een duidelijke teruggang van eerst relaties 
binnen een generatie en later ook van relaties tussen generaties. Opmerkelijk 
is wel het nog relatief hoge aantal ouder-kind relaties in 1940. In structurele zin 
kwam familisme na 1945 nauwelijks voor. Wel werden tot in de jaren tachtig 
herinneringen aan familisme levendig gehouden door de aanwezigheid van 
enkele telgen uit families, die twee, drie en zelfs vier generaties lang tot de 
katholieke elite in Arnhem behoorden: de 'meergeneratiefamilies'. Soms 
stonden grootvaders aan de wieg van bepaalde organisaties, en hun kleinkin
deren aan het sterfbed van dezelfde organisaties.16 

Voorbeelden van opvolging van vader door zoon, van oom door neef of van 
broers onderling waren er vóór 1940 volop, daarna minder. Verschillende 
meergeneratiefamilies gaven zelfs in verscheidene opzichten een patroon van 
intergenerationele continuïteit te zien. Opeenvolgende generaties van een 
familie oefenden niet alleen hetzelfde beroep uit, maar volgden elkaar ook op 
in diverse functies binnen de katholieke beweging. Voorbeelden hiervan zijn de 
families Cremers (rechters), Donders (lakenhandelaren, wijnkopers), Hoefsloot 
(manufacturiers), Ketelaar (wijnkopers), Van Lamsweerde (grootgrondbezitters 
en werkzaam in de rechterlijke macht), Van Maanen (landbouwers), Van 
Nispen tot Sevenaer (juristen en politici), Roes (notarissen), Sprenger (ban
kiers), Terwindt (steenbakkers en leerlooiers), Vale (aannemer, wegenbouwers) 
en Verhoeven (journalisten en uitgevers). De betekenis van een aantal van deze 
families voor de katholieke beweging te Arnhem valt af te lezen uit de geneag-
rammen in bijlage 2. 

Bestuurlijke netwerken 
Binnen de bestuurlijke elite is er sprake van een kerngroep die verantwoordelijk 
is voor het ontstaan en functioneren van netwerken van relaties tussen organisa
ties en tussen bestuurders. Die kerngroep bestaat uit de bestuurders die gelijk
tijdig minimaal twee functies vervullen. Tabel 44 geeft per peiljaar informatie 
over de cumulatie van functies binnen de elite en het gemiddelde aantal 
functies per persoon en daarmee tevens over de omvang van de kerngroep. 

Algemene conclusie is dat het jaar 1920 op alle fronten de kroon spande: de 
omvangrijkste elite, de relatief grootste kerngroep alsmede het hoogst gemid
deld aantal functies per persoon.17 De cumulatie van functies was het sterkst 
in de periode 1900-1920; op de desbetreffende peiljaren vervulde ongeveer 10% 
van de bestuurlijke elite meer dan vier verschillende functies. 

Zoals gezegd is de kerngroep verantwoordelijk voor een netwerk van onder
linge bestuurlijke relaties. Dit netwerk hebben we per peiljaar gereconstrueerd 
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Tabel 44. De bestuurders verdeeld naar het aantal functies per peiljaar in 
percentages (alle functies meegeteld) 

Peiljaar 

1860 
1880 
1900 
1920 
1940 
1960 
1980 

1 

78 
75 
49 
36 
45 
44 
63 

2 

15 
15 
24 
32 
30 
26 
25 

Aantal functies 

3 

7 
6 

12 
16 
11 
19 
8 

4 

_ 
2 
4 
6 
7 
6 
— 

ä 5 

_ 
2 

11 
10 
7 
5 
4 

Totaal 
aantal 

personen 

40 
64 

113 
179 
137 
133 
24 

Totaal 
aantal 

functies 

52 
89 

253 
428 
285 
276 
37 

Gemiddeld 
aantal per 
persoon 

(U) 
(1.4) 
(2,2) 
(2,4) 
(2,1) 
(2,1) 
(1,5) 

en vervolgens nader onderzocht op de betekenis van een aantal (categorieën 
van) personen. Het aantal contacten en relaties van zo'n persoon hebben we 
beschouwd als graadmeter van zijn machtsdomein: hoe meer relaties des te 
groter zijn machtsdomein en des te centraler zijn positie. In dit hoofdstuk is 
slechts een comparatief kwantitatief onderzoek naar het machtsdomein van 
clerus, kerkmeesters, en politici aan de orde. In de volgende twee hoofdstukken 
worden de personen met het hoogste machtsbereik daar voor het voetlicht 
gebracht en worden de netwerken inhoudelijk geduid.18 

Tabel 45 geeft cijfers over het aandeel van geestelijken, kerkmeesters en 
politici binnen de bestuurlijke elite en binnen de kerngroep per peiljaar. 
Daarnaast is informatie opgenomen over het aandeel dat die drie categorieën 
hadden in het organisatorische er het bestuurlijke netwerk, gemeten naar het 
aantal relaties. Alle relaties zijn hierbij in ogenschouw genomen; een relatie 
met een sterkte van vier is vier maal geteld. Vergelijking van al deze gegevens 
geeft belangrijke indicaties van het machtsdomein van die groepen bestuurders 
en van eventuele machtsverschuivingen. 

In de periode 1850-1900 bestond de kerngroep voor 20%-35% uit kerk
meesters en voor 14%-25% uit geestelijken. Kleine zelfstandigen vielen er 
grotendeels buiten. Clerus en vrije beroepsbeoefenaren, ondernemers en 
kooplieden domineerden in die tijd de kerngroep en namen het grootste deel 
van de relaties voor hun rekening. 

In 1900 was er sprake van enkele in het oog springende veranderingen, zoals 
de geweldige expansie van de netwerken en de relatief sterke positie van lokale 
politici. Hoewel klein in aantal, waren zij bij meer dan een kwart van de 
relaties direct betrokken. Voor de geestelijkheid was het percentage ongeveer 
gelijk, voor de kerkmeesters was dit nog veel hoger. Maar zij waren met velen. 
Deze situatie correspondeert met de alliantie tussen 'kerk' en 'politiek' binnen 
het organisatorische netwerk. 

In 1920 was het bestuurlijke netwerk het omvangrijkst. Zowel binnen de elite 
als binnen de kerngroep was er sprake van een relatief gelijkmatige verdeling 
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Tabel 45. De betekenis van geestelijkheid, kerkmeesters en politici, gemeten 
naar hun aandeel in de bestuurlijke elite (1) en in de kerngroep (2) 
en naar hun aandeel relaties in het bestuurlijke netwerk (3) en 
organisatorische netwerk (4), dit alles in percentages per peiljaar. 

Geestelijkheid (pastoors) 
1 
2 
3 
4 

Kerkmeesters 
1 
2 
3 
4 

Politici 
1 
2 
3 
4 

Totalen (N = 
1 
2 
3 
4 

100%) 

1860 

8 
22 
55 
40 

23 
33 
64 
33 

— 
— 
— 
— 

40 
9 

22 
15 

1880 

6 
25 
43 
45 

17 
25 
43 
29 

2 
6 
5 
3 

64 
16 
42 
38 

1900 

8 
14 
28 
31 

12 
21 
48 
37 

4 
9 

27 
28 

113 
58 

1057 
347 

1920 

9 
11 
28 
24 

12 
15 
32 
29 

6 
6 

12 
9 

179 
114 

1390 
573 

1940 

12 
20 
49 
45 

20 
19 
39 
23 

7 
12 
25 
15 

137 
73 

417 
304 

1960 

5 
9 

33 
17 

31 
20 
23 
19 

11 
13 
27 
21 

133 
75 

808 
260 

1980 

4 
11 
38 
4 

38 
44 
50 
23 

8 
11 
25 
45 

24 
9 

18 
22 

over de beroepsgroepen. Dat kwam ook tot uitdrukking in het machtsdomein, 
zij het in iets mindere mate. Voor het eerst in de geschiedenis van de Arnhem
se katholieke beweging namen vertegenwoordigers van verscheidene massa-
organisaties — employe's, arbeiders en kleine zelfstandigen — een substantieel 
deel van de relaties voor hun rekening. Voor het eerst manifesteerde zich ook 
een dalend machtsdomein van geestelijkheid, kerkmeesters en politici. De 
relatief scherpe teruggang van de politici hing samen met het feit dat hun 
samenstelling zich had gewijzigd ten gunste van beroepsgroepen die voorheen 
nauwelijks aan het actieve politieke bedrijf deelnamen. 

De situatie in 1940 toonde allerlei tekenen van verzadiging. In vergelijking 
met 1920 waren de netwerken flink ingekrompen en uitgedund. Bovendien 
concentreerde een flink deel van de relaties zich rond de geestelijkheid en de 
kerkmeesters. De politici zagen hun machtsdomein daarentegen weer wat 
groeien. Gelet op de beroepsgroepen gold dat de beoefenaars van vrije beroe
pen hun positie hadden verstevigd, terwijl de kleine zelfstandigen, de arbeiders 
en de beambten hun opmars niet echt hadden doorgezet. 

De verhoudingen lagen in 1960 totaal anders. In de eerste plaats was het 
netwerk in omvang gegroeid. Dit kwam door de koepelorganisaties. In de 
tweede plaats was het machtsdomein van de politici voor het eerst groter dan 
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dat van de kerkmeesters en de clerus. Niet alleen de daling van het aantal 
geestelijken maar zelfs de toename van het aantal kerkmeesters ging gepaard 
met een slinkend machtsdomein. Een functie als kerkmeester had kennelijk in 
1960 binnen de katholieke beweging veel van zijn oorspronkelijke status 
verloren. In de derde plaats — en geheel in overeenstemming met hun nume
rieke overwicht binnen elite en kerngroep — hadden ambtenaren en beambten 
een groot machtsdomein. In het bestuurlijke netwerk waren zij bij 35% van de 
relaties betrokken. 

Tussen 1960 en 1980 viel het bestuurlijke netwerk uit elkaar. Conclusies 
over het machtsdomein van groepen van personen zijn daarom niet zinvol. 

4. BESLUIT 

Ondernemende en mobiliserende elites zijn de motor van een sociale beweging. 
Zij stellen middelen beschikbaar, zoeken zowel intern als extern naar steun, en 
geven leiding aan de organisaties binnen de beweging. Hun optreden is echter 
niet louter een kwestie van individuele wilsacten, maar is mede blootgesteld aan 
factoren waarover zij geen directe zeggenschap hebben, zoals de mogelijkheden 
tot politieke machtsvorming en organisatie, de beschikbaarheid van middelen en 
de mate van succes van de beweging. Elke fase in het verloop van de beweging 
stelt daarom andere eisen aan elites. Het relatiepatroon binnen en tussen die 
elites verandert voortdurend van karakter. Die veranderingen weerspiegelen 
zich in de ontwikkeling van de katholieke beweging en vice versa. Dit is in grote 
lijnen de leidraad voor de volgende twee hoofdstukken. We kennen nu de 
omvang van de elites en zijn op de hoogte van enkele persoonlijke kenmerken 
en van onderlinge familiale en bestuurlijke relaties. Het is nu zaak om de 
kernfiguren wat beter te leren kermen alsmede om de machtsverschuivingen te 
traceren die zich op langere termijn hebben voltrokken binnen de Arnhemse 
katholieke elite. Was er sprake van een geleidelijke verschuiving van charisma 
naar professionele deskundigheid, van regenten en filantropen naar bureaucra
ten en zaakwaarnemers, van vrijwilligers naar bezoldigde functionarissen, van 
generalisten naar specialisten en van puristen naar pragmatici? 
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15. Van adel tot arbeiders, elites van 1850-1920 

De elite van de negentiende-eeuwse katholieke beweging te Arnhem bestond 
uit een in omvang geleidelijk groeiende groep mannen van middelbare leeftijd, 
waarvan nog niet de helft in Arnhem geboren was. De kleine zelfstandigen 
waren weliswaar het sterkst vertegenwoordigd, maar werden in machtsdomein 
overtroefd door beoefenaars van vrije beroepen, ondernemers, kooplieden en 
clerus. Binnen die hogere kringen kwam familisme relatief veelvuldig voor. 
Bovendien was er sprake van een gemeenschappelijk referentiekader in de old-
boy networks van de katholieke kostschool te Katwijk en van de stedelijke 
sociëteiten. 

Rond 1880 was de katholieke beweging van een aarzelende aanloopfase in 
een definitieve startfase terechtgekomen. Familiale, bestuurlijke én organisato
rische netwerken konden inmiddels effectief worden ingeschakeld bij de verdere 
uitbreiding van de beweging en gingen vervolgens zelf tot 1920 een periode van 
expansie tegemoet. Dit alles resulteerde erin dat het bestuurlijk draagvlak van 
de beweging tijdens de proliferatiefase tot 1920 groeide met relatief veel nieuw
komers — vrouwen, arbeiders en politici — waaronder veel mensen met bestuur
lijke contacten buiten Arnhem. Gelet op leeftijd en beroepsgroep was in 1920 
het maatschappelijk draagvlak op z'n breedst. 

Dit aan het vorige hoofdstuk ontleende profiel van de katholieke bestuur
lijke elite in de jaren 1850-1920 wordt in dit hoofdstuk verder uit de doeken 
gedaan. De centrale vraag betreft de veranderende samenstelling van de elite: 
welke markante verschuivingen traden er op tijdens de overgang van respectie
velijk aanloop naar startfase, en van start naar proliferatiefase? De indeling van 
het hoofdstuk is als volgt. De eerste paragraaf behandelt de diverse overgangs
fasen. In de tweede paragraaf komt de financiële betrokkenheid van de elites 
ter sprake. De derde paragraaf is volledig gewijd aan een analyse van de 
familiale en bestuurlijke netwerken. Vooral op basis hiervan zullen we aantonen 
dat er gedurende het tijdperk 1850-1920 sprake was van zowel continuïteit als 
discontinuïteit: oude elites bleven, nieuwe elites kwamen erbij. Mede hierdoor 
werd de proliferatie een succes: de recrutering en mobilisering van zowel leiders 
als leden bleef niet steken in relatief besloten en sociaal-cultureel homogene 
kringen. De bestuurlijke netwerken vervulden hierbij een strategische functie. 
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1. TRANSFORMATIES BINNEN DE KATHOLIEKE ELITE 

Het gaat niet aan, de overgang van de ene fase van de beweging naar de andere 
vast te pinnen op één gebeurtenis of jaartal. Deze stelling wordt in deze para
graaf onderbouwd met behulp van een onderzoek naar de samenstelling van de 
bestuurlijke elite. In het eerste gedeelte van deze paragraaf laten we zien dat de 
onderwijsacties van Janssens (1842-1850) en van Van der Bach (1855) de 
katholieke beweging te Arnhem niet in een definitieve startfase deden belan
den. Wel kwamen er sociale formaties tot stand die — zoals Etzioni's theorie 
voorspelt — later nog een grote rol zouden gaan spelen in mobiliseringsproces-
sen. Aan de hand van de bestuurlijk-personele ontwikkeling binnen de Vincen-
tiusvereniging in de jaren zeventig onderzoeken we in het tweede deel de 
volgende stelling van Etzioni met betrekking tot de overgang naar de startfase. 
Hij meent dat het meestal wachten is op een impuls van buitenaf die een vonk 
doet overspringen op een interne elite, alvorens die elite een permanent 
mobilisatieproces op gang kan brengen en op eigen kracht in stand kan houden. 

Etzioni's theorie volgend, zien we dat de startfase tal van veranderingen tot 
gevolg heeft: er ontstaan nieuwe persoonlijke en collectieve verplichtingen, 
nieuwe functies en activiteiten krijgen gestalte, en tussen voor- en tegenstanders 
worden scherpere grenzen getrokken. Om te overleven moet de beweging zich 
echter een brede basis verschaffen: een proliferatieproces zal op gang gebracht 
moeten worden met als doel het integreren van nieuwe groepen met eigen 
elites.1 Tijdens dit proces is de samenstelling van de elite dan ook aan flinke 
veranderingen onderhevig en liggen botsingen tussen oude en nieuwe elites voor 
de hand. Vanuit deze gedachtengang wordt in het derde gedeelte de overgang 
naar de proliferatiefase in beeld gebracht. We letten daarbij op lidmaatschap
pen en de maatschappelijke welstand van de elites. 

Een onmachtige elite rond 1850 
Net als in 1795 ontbrak het de Arnhemse katholieken ook rond 1850 aan 
capabele leiders om van de "vrijheid" te kunnen profiteren. Het mankeerde de 
kerkmeesters, regenten, armmeesters, Vincentianen en sociëteitsbestuurders 
— in dat jaar de bestuurlijke elite vormend — aan machtsmiddelen waarmee in 
brede, katholieke kring leiderschap kon worden afgedwongen, laat staan om 
met een redelijke kans op succes acties te leiden ter verbetering van de positie 
van katholieken. Hun aandeel in de onderwijsacties van Janssens en Van der 
Bach bleef beperkt tot het onderschrijven van enkele petities. Vanaf het 
moment dat het gemeentebestuur en de plaatselijke onderwijscommissie de 
verzoekschriften van Janssens en Van der Bach afwezen, lag de regie in handen 
van enkele figuren die wél over relaties en invloed buiten Arnhem beschikten. 

In 1843 en 1844 concipieerde rechter A. baron van Lamsweerde diverse 
petities aan gemeente en provincie, J.A. van Nispen tot Sevenaer intervenieerde 
bij het provinciebestuur en redigeerde een door 140 Arnhemse katholieken 
ondertekend bezwaarschrift, en A. baron van Hugenpoth tot Aerdt nam een rol 
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op zich als bemiddelaar op nationaal niveau. Pastoor Willemsem hield zich op 
de achtergrond. Eenmaal bezocht hij met zijn kerkmeesters de Arnhemse 
burgemeester. Verder zorgde hij met de regenten van het bestedelingenhuis 
ervoor dat Janssens de nodige morele en financiële steun kreeg. 

Bij de kwestie Van der Bach in 1855 lag dit niet veel anders. Zowel achter 
de schermen als in de frontlinie opereerden toen pastoor Brouwer, een schoon
zoon van A. van Hugenpoth van Aerdt, namelijk baron Van Dorth tot Medler, 
en wederom J.A. van Nispen tot Sevenaer, nu met zoon Carel aan zijn zijde. 
Opvallend in dit rijtje namen is de aanwezigheid van rechtstreekse afstammelin
gen van de katholieken die in Gelderland een (bescheiden) rol speelden in de 
roerige jaren na 1795.3 Met A. van Hugenpoth tot Aerdt en J.A. van Nispen tot 
Sevenaer was er zelfs sprake van een directe continuïteit met vroegere acties 
van Gelderse katholieken. Eerstgenoemde was in 1807 lid van de Arnhemse 
vroedschap en werd in 1808 benoemd tot wethouder van die stad.4 In 1809 
bekleedde hij zelfs het ambt van minister van politie en justitie. Tegen het eind 
van de jaren twintig bestond A. van Hugenpoth tot Aerdt het — als een der 
eersten in het Nederland van boven de rivieren — een aanvraag in te dienen 
voor de stichting van een katholieke school in zijn dorp Herwen in de Gelderse 
Liemers. De petitiebeweging die volgde op het mislukken van die actie was 
vooral het werk van twee adellijke broers, te weten J.A. van Nispen tot Seve
naer en C. van Nispen tot Pannerden.5 

Samen met de nog jonge kapelaan Brouwer uit Didam begonnen Van 
Hugenpoth tot Aerdt en Van Nispen tot Sevenaer zich tegen het einde van de 
jaren dertig weer te roeren. Van Hugenpoth tot Aerdt was inmiddels opge
klommen tot lid van de Eerste Kamer, en liet vanaf 1840 zijn invloed gelden als 
lid van een in dat jaar ingestelde nationale bezwarencommissie van onderwijs.6 

De broers Van Nispen hadden zich inmiddels opgewerkt naar politieke functies 
op provinciaal niveau, en zich ontpopt als vertolkers van regionale én katholieke 
belangen.7 Het lag dus voor de hand dat de Arnhemse katholieken voor hun 
onderwijsacties een beroep deden op deze kring van adellijke families.8 Zoals 
verderop in dit hoofdstuk zal blijken zouden deze families generaties lang een 
rol blijven spelen in de katholieke beweging, zowel in Arnhem als daarbuiten. 

Alle activiteit en adellijke namen ten spijt, het directe rendement van de 
Arnhemse onderwijsacties bleef beperkt. Ze brachten de katholieke beweging 
in Arnhem niet in een definitieve startfase. Het feit dat de school van Van der 
Bach reeds na enkele jaren moest sluiten wegens een tekort aan leerlingen, 
wijst er trouwens al op dat de belangstelling voor katholiek onderwijs in 
Arnhem bij velen niet zó diep zat, dat zij er extra voor wilden betalen. De 
acties van Janssens en Van der Bach waren vooral van belang als practische 
leerschool: het was de eerste keer in katholiek Arnhem dat een mobilisatie-
proces zowel intern als extern gericht was. De twee onderwijsacties maakten 
duidelijk hoe de inteme en externe machtsverhoudingen lagen, dat de machts-
kansen van de katholieken gering waren, en dat er in eigen kring onenigheid 
bestond over de noodzaak van eigen katholiek onderwijs.9 
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De twee acties gaven wel voedsel aan de geleidelijk groeiende en de vooral 
door pastoor Brouwer verwoorde collectieve verontwaardiging over ongelijke 
rechten en onrechtvaardige behandeling. Voorlopig zou deze verontwaardiging 
slechts tot een defensieve, binnenkerkelijke strategie leiden, met als een van 
elementen het opbouwen van een eigen katholiek leefmilieu ter afscherming 
van en contactvermijding met andersdenkenden. Tijdens deze intern gerichte 
mobilisatie van Arnhemse katholieken bleek dat de meeste mensen die in 
1843,1844 en 1855 een handtekening plaatsten onder de petities zich ook in 
andere opzichten verplicht wisten aan "de katholieke zaak" in wording. Veel 
ondertekenaars werden lid van de Sociëteit van St. Jan, behoorden tot het kader 
van diverse congregaties en broederschappen, of droegen financiële steentjes bij 
aan de bouw en inrichting van kerken en andere gebouwen. 

De katholieken in Arnhem kwamen met de onderwijsacties van Janssens en 
Van der Bach dus wel in beweging, van een permanente mobilisatie was echter 
nog geen sprake, zeker niet van een extern gerichte. 

Een elite in de maak 
In de jaren vijftig en zestig wisten de pastoors Brouwer en Van Basten Baten
burg een aantal welgestelde katholieken aan te trekken als kerkmeester, zoals 
de notaris J. Kolfschoten, de commissionair L. Sprenger, de eerder genoemde 
Van Dorth tot Medler, wijnhandelaar A. Vongers, raadsheer С van Nispen tot 
Sevenaer en steenfabrikant J. Verwaayen. Het R.K. Armbestuur was in die tijd 
bemand door winkeliers, timmerbazen, bakkers en slagers. De regenten van 
Insula Dei stonden in sociale status zo ongeveer tussen de kerkmeesters en de 
armenbestuurders. In de jaren zestig was T. Schaepman, de vader van de 
priester-staatsman Herman, de rechterhand van Brouwer in dit regentencollege. 
In het bestuur van de Sociëteit van St. Jan zaten weer anderen: de onderwijzer 
Janssens, een koster, enkele kantoorklerken en ook steenhouwer L. Hasselbach. 
Tenslotte was er vanaf 1848 een Vincentiusvereniging. De oprichters hiervan 
waren bakker, wagenmaker, winkelier en koopman. 

Tussen de genoemde bestuurscolleges bestonden lange tijd aanzienlijke 
standsbarrières. Vooral de Vincentiusvereniging was een buitenbeentje. Vanaf 
haar oprichting werd zij door het bestuur van het R.K. Armbestuur en het 
bestuur van het R.K. Besteedelingenhuis met argwaan bekeken. Als motief 
hiervoor gold de beperkte hoeveelheid middelen, maar in feite speelde stands
verschil een rol.10 Terwijl Insula Dei en de kerkbesturen het wel steeds lukte 
om in gegoede kringen uitgebreide financiële steun te verwerven, bleef de 
Vincentiusvereniging voorlopig verstoken van actieve belangstelling van de kant 
van de gegoeden. Zij peinsden er niet over om actief lid te worden en de armen 
thuis te bezoeken, zoals de reglementen van de Vincentiusvereniging voorschre
ven. 

Indirect bracht dit mede-oprichter H. Meeuwsen ertoe in 1856 zijn ontslag 
als president in te dienen. In zijn ontslagbrief liet hij de Hoofdraad in Den 
Haag weten dat enkele leden bij voortduring de mening hadden geuit dat de 
Arnhemse Vincentiusvereniging "meer in bloei zou toenemen, als aan haar 
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hoofd iemand geplaatst ware, die een meer verhevene rang in de maatschappij 
bekleedde". Zij zagen de eenvoudige komaf van de president als oorzaak van 
de magere ledenaanwas en het geringe mobilisatiepotentieel. Meeuwsen 
ontkende dit niet en wees er op "sedert lang onder de leden een paar personen, 
Van Dorth tot Medler en С van Nispen tot Sevenaer, gevonden te hebben, die 
door hunnen rang en stand en godsdienstig gedrag al dat gene in zich verenig
den wat de Conferentie thans het meest behoefde".11 Deze twee heren be
dankten echter voor de eer. Acht jaar later deden A. van Lamsweerde, zijn 
broer C. en leerlooier A.G. Terwindt dat ook. 

De bestuurders van de vereniging sprongen ook niet bepaald tactvol om met 
de eisen die de vereniging officieel aan haar leden stelde. In 1864 werden vier 
leden geroyeerd, onder wie de gerespecteerde graanhandelaar J. Reyers en 
steenfabrikant Verwaayen, omdat zij de wekelijkse vergaderingen onvoldoende 
bezochten en niet aan huisbezoek deden.12 Dat gold ook voor Van Dorth tot 
Medler en С van Nispen tot Sevenaer, maar van hen werd dit door het bestuur 
getolereerd met als argument dat zij "met milde aalmoezen" vergoedden "wat 
ze overigens tekort kwamen".13 Reyers en Verwaayen protesteerden tegen hun 
royement. Zij lieten de Hoofdraad van de Vincentiusvereniging weten de 
veroordeling door zedenmeesters van middelmatige afkomst niet te kunnen 
accepteren. 

Na een mislukte poging in 1867 om een der adellijken tot president te 
benoemen, bood emeritus-pastoor Wülemsen, rector van Insula Dei, zijn 
diensten aan. Vanaf dat moment ging de Vincentiusvereniging met sprongen 
voorwaarts: het aantal werkende leden steeg in twee jaar van 13 naar 27, het 
aantal honoraire leden nam flink toe, de vereniging ontplooide steeds meer 
activiteiten, en wist in korte tijd meer middelen te verwerven. In de jaren 
zeventig groeide de Vincentiusvereniging uit tot een respectabele organisatie die 
ook de meer gegoeden als lid en zelfs als bestuurslid aantrok. Aan de hand van 
een korte typering van vier elkaar opvolgende presidenten vereniging kan deze 
verandering inzichtelijk worden gemaakt. 

Het begon in 1872 met schoenmaker H. Mulder die na een jarenlang 
lidmaatschap gekozen werd als opvolger van Wülemsen. Mulder was een trouwe 
aanhanger van Brouwer en zijn ultramontaanse gedachtengoed, maar stond 
meer bekend om zijn filantropische instelling dan om zijn invloed en visie. 
Waar Mulder's mogelijkheden eindigden, waren die van zijn opvolger, de 
advocaat Sinkel, nog lang niet uitgeput. Na een lidmaatschap van acht maanden 
werd Sinkel waardig genoeg bevonden het presidentschap op zich te nemen. 
Volgens oud-president Mulder was hij een "man van hoogen stand, die reeds 
door zijn toetreding als werkend lid de conferentie alhier zeer in aanzien heeft 
doen vermeerderen".14 Net als Mulder gaf Sinkel een voorbeeld als filantroop, 
maar daarnaast manifesteerde hij zich duidelijk als fakkeldrager van een 
landelijk vertakte, orthodox-conservatieve stroming binnen het Nederlands 
katholicisme. Hij toonde zich een fanatiek strijder voor het katholieke onderwijs 
en aarzelde niet de onderwijskwestie te politiseren en de stemgerechtigde 
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Vincentianen in 1875 te adviseren om in het belang van de katholieke zaak bij 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer te stemmen op een christelijke kandi
daat: A.F. de Savornin Lohman.15 

Op eigen houtje werkte Sinkel een plan uit tot stichting van een school.16 

Voor de aanvangsperiode stelde hij zelf een huis en grond ter huur beschikbaar, 
van zijn medebestuurders verwachtte hij dat ze gezamenlijk tenminste een 
jaarsalaris voor de onderwijzer ter vergadering op tafel legden.17 Dat gebeur
de. Sinkel verkeek zich echter op de bereidheid van de katholieke burgers in 
Arnhem om bij te dragen aan de nieuw te bouwen school. Zijn grootse plannen 
moest hij daarom flink aanpassen. Hij had er evenmin op gerekend dat een 
aantal Vincentianen ontslag zou nemen omdat zij zich ergerden aan zijn voort
varend en weinig tegenspraak duldend optreden. "Die man heeft teveel ijver", 
zei timmerman J. Boerbooms — die als eerste het idee van een school had 
geopperd — bij zijn vertrek als lid. Niettemin bracht Sinkel gedurende zijn 
kortstondige bewind door zijn aanzien, contacten, en persoonlijke investeringen 
een ideologische bevlogenheid in de Arnhemse Vincentiusvereniging.18 

Door het overlijden van Sinkel in 1875 kreeg de minder ideologisch bewo
gen steenfabrikant J. Walters het roer in handen. Het bestuur toonde zich blij 
met deze man wegens de "hoogst fatsoenlijke stand die hij inneemt in de maat
schappij, doch vooral om de schone eigenschappen die hem versieren".19 Als 
steenfabrikant was hij een exponent van een regionale elite van katholieke 
families, die zich in de jaren zestig en zeventig als "homines novi" een plaats 
wisten te verwerven onder de aanzienlijken in Arnhem. Walters beschouwde het 
als een persoonlijke nederlaag dat de school van Sinkel verkocht moest worden 
aan de Martinusparochie en vertrok in 1877. Vervolgens trad de schoenmaker 
Mulder weer op als tussenfiguur, waarna in 1878 het presidentschap in handen 
kwam van W. Cremers, die sedert 1874 in Arnhem werkzaam was als rechter en 
in de woorden van Schaepman "van den hoogen magistraatszetel was afgedaald 
om den nederigen presidents-zetel eener Vincentiusconferentie in te nemen".20 

Pastoor-deken Van Basten Batenburg had hem persoonlijk als candidaat 
aanbevolen. 

Cremers was afkomstig uit Groningen. Zijn familie stond daar bekend als 
deftig en vermogend. Hij was geparenteerd aan diverse andere adellijke en 
patricische geslachten, die tot de stedelijke (Groningen, Zwolle), provinciale 
(Gelderland, Overijssel, Groningen) en nationale katholieke elite behoorden, 
onder meer de families Van Nispen tot Sevenaer en Van Lamsweerde. Door de 
benoeming van Cremers als president van de Arnhemse Vincentiusvereniging 
was het prestige van deze charitatieve vereniging definitief gevestigd; vanaf die 
tijd liet menig kerkbestuurder zich zelfs voorstaan op een lidmaatschap hiervan. 

De opeenvolging van Mulder, Sinkel, Walters en Cremers als presidenten van 
de Vincentiusvereniging was exemplarisch voor de ontwikkeling die de totale 
katholieke beweging te Arnhem in de jaren zeventig doormaakte. Onder impuls 
van landelijke ontwikkelingen binnen de katholieke beweging, zoals de strijd 
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van de pauselijke zouaven en de publicatie van het Onderwijsmandement in 
1868 met de daaruit voortvloeiende activiteiten, schaarde zich voor het eerst in 
de geschiedenis van de Arnhemse katholieken een breed samengesteld spectrum 
van personen achter een katholieke vlag. Met Cremers en later R. Kolfschoten 
aan het roer zou de Vincentiusvereniging in korte tijd uitgroeien tot vaandeldra
ger van de katholiek beweging te Arnhem. 

Oude en nieuwe elites 
Zowel de verbreding van de personele basis van de Vincentiusvereniging als de 
uitbreiding van het aantal leden van de Sociëteit van St. Jan en de groei van het 
aantal organisatorische activiteiten zijn tekenend voor de feitelijke start van de 
katholieke beweging in de jaren zeventig. Er ontstonden in deze tijd nieuwe 
persoonlijke en collectieve verplichtingen, ook werden tussen voor- en tegen
standers scherpere grenzen getrokken, en naast de oude voornamelijk op 
verwantschap gebaseerde netwerken werden nieuwe relatie- en communicatie
netwerken gegenereerd, zowel bestuurlijke als familiale. Het mobilisatiepoten
tieel breidde zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw sterk uit, en 
mede daardoor kon geleidelijk de overgang naar een proliferatiefase worden 
gemaakt. 

De sociëteit werd met de Vincentiusvereniging, de kerkbesturen en andere 
bestuurscolleges de bakermat van de R.K. Kiesvereniging Recht voor Allen in 
1878 en van het Katholiek Zondagsblad en de Post. De kiesvereniging zorgde 
vanaf 1878 voor een periodiek terugkerende campagne voor de katholieke zaak. 
De verkiezing van Cremers als raadslid in 1885 was het eerste politieke resul
taat van deze nieuwe mobilisatiestrategie.21 De pers ondersteunde deze cam
pagnes en hield tussentijds een informatiestroom op gang, waarbij de grenzen 
van de stad ver werden overschreden. Nationale coryfeeën als Schaepman — hij 
had een bijzondere relatie met Arnhem — werden veelvuldig gevraagd voor 
lezingen, waarbij Cremers en de zijnen aan zijn lippen hingen. De priester
staatsman had een flinke aanhang onder Arnhemse katholieken. Dat bleek al 
bijvoorbeeld in maart 1889 toen Recht voor Allen het advies van Schaepman 
overnam betreffende de politieke prioriteitsstelling: de schoolwet, de sociale 
kwestie, het kiesstelsel en tenslotte de dienstplicht. Ook kreeg bijna twee jaar 
later zijn lezing in de St. Jansociëteit over de politieke organisatie van de Duitse 
katholieken veel aandacht in de plaatselijke pers.22 

De proliferatie van de katholieke beweging te Arnhem begon echter pas goed 
in de jaren negentig toen arbeiders zich in eigen katholieke verbanden gingen 
organiseren. De voormannen van de katholieke arbeidersbeweging te Arnhem 
werden nagenoeg meteen geïntegreerd in aartsdiocesane en nationale netwerken 
van bestuurders en organisaties. Tengevolge van de uitbreiding van het kiesrecht 
vertegenwoordigden ze daarnaast een in omvang groeiend electoraat. Bovendien 
werden ze in de loop van de jaren negentig met onderwijzers en andere vertegen
woordigers van de kleine middenstand onmisbaar in verkiezingscampagnes, 
aanvankelijk slechts als loopjongen later ook als stemmentrekkers. 
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Aldus ontstond er een bont gekleurd palet van katholieke bestuurders dat 
ging van adel tot arbeiders. Kenmerkend voor de proliferatiefase was verder het 
gemak waarmee mensen die elders reeds actief waren voor de katholieke zaak 
zich ook in Arnhem verdienstelijk konden gaan maken. De uitwisselbaarheid 
van functies werd binnen de zich uniformerende beweging sterker. De ervaring 
met vergelijkbare functies elders werd een belangrijk kwalificatiecriterium. 

Is hierboven vooral gewezen op het belang van individuele personen en landelij
ke ontwikkelingen voor de diverse overgangsfasen van de katholieke beweging 
te Arnhem, andere structurele factoren mogen niet worden onderschat. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw profiteerde de katholieke beweging in 
hoge mate van de aantrekkingskracht die Arnhem als vestigingsplaats uitoefen
de op weigestelden. Er vestigden zich nogal wat katholieke families die reeds 
tot de regionale katholieke elites behoorden of die zich in redelijk korte tijd 
omhoog werkten door activiteiten in handel en nijverheid: oud-burgemeesters 
van Paimerden zoals A. Robbers, J.A. Terwindt en M. Ras, Th. Terwindt van 
Millingen aan de Rijn, en Th. Schaepman van Tubbergen; notarissen J. Kolf
schoten uit Gendringen en G. Roes uit Heteren; steenfabrikanten A. en J.A. 
Terwindt, J. Verwaayen, J. Walters, allen uit het Gelders rivierengebied; 
families van lakenhandelaren en andere kooplieden of ondernemers zoals 
Donders uit Tiel, Nieveler en Meeuws uit Dordrecht, Klompé uit Den Haag en 
zo meer.23 

De in omvang groeiende katholieke beweging in Arnhem bood leden van 
deze families legio mogelijkheden om hun elders reeds genoten aanzien en 
prestige of hun nieuw verworven rijkdom ook in de Gelderse hoofdstad in 
sociaal en politiek opzicht tot gelding te brengen. Deze families profiteerden 
van katholieke organisatievorming. Evenals de families Van Nispen tot Seve-
naer, Van Lamsweerde en Cremers zouden zij tevens twee, drie en zelfs vier 
generaties lang deel uit gaan maken van de katholieke elite te Arnhem. En ook 
zij waren al vroeg geïntegreerd in familiale en vriendschappelijke netwerken die 
ver over de grenzen van Arnhem heengingen.24 

Gegevens over welstand in tabel 46 bevestigen het beeld van een in aan
trekkingskracht winnende beweging. In de eerste plaats was er sprake van een 
onmiskenbare sociale stijging binnen de katholieke elite vanaf 1870 tot 1900. In 
de tweede plaats blijkt uit de kohieren van de plaatselijke directe belastingen 
dat bijna alle katholieken die in de hoogste belastingklassen vielen, deel 
uitmaakten van de katholieke bestuurlijke elite. 

Ook de gegevens over kiesrecht in tabel 47 laten zien dat de bestuurlijke 
elite van de katholieke beweging geen dwarsdoorsnede was van de katholieke 
bevolking in Arnhem, noch in 1860 noch in 1900. Daarnaast valt uit deze tabel 
af te leiden dat het kiesrecht ook binnen de bestuurlijke elite geleidelijk aan 
meer mensen toekwam. Met uitzondering van de vrouwen en enkele jongere 
bestuurders had sinds 1900 de complete bestuurlijke elite kiesrecht. 
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Tabel 46. De bestuurlijke elite naar welstand, gebaseerd op de plaatselijke 
directe belastingen, per peiljaar in percentages (periode 1870-1900). 

Belastingklasse 1870 1880 1890 1900 

1. meer dan 
2. ƒ6.001,-
3. ƒ2.001,-
4. ƒ1.001,-
5. minder dan 
6. onbekend 

ƒ10.000,-
ƒ10.000,-

ƒ6.000,-
ƒ2.000,-
ƒ1.000,-

6 
3 

27 
21 
43 
— 

8 
11 
31 
11 
39 
— 

10 
11 
24 
13 
30 
12 

12 
12 
34 
11 
31 

1 

Totaal (N=100%) 47 64 63 113 

Tabel 47. Het percentage kiesgerechtigde mannen binnen de bestuurlijke elite 
per peiljaar. 

1. Kiesrecht voor de Tweede kamer 
2. Kiesrecht voor de Gemeenteraad 

Totaal (N = 100%) 

1860 

73 
80 

40 

1870 

77 
77 

47 

1880 

78 
78 

64 

1890 

89 
89 

6 

1900 

95 
95 

113 

2. HNANCIËLE BETROKKENHEID 

Vóór 1900 waren weldoeners en filantropen in hoge mate verantwoordelijk voor 
de financiële basis van de katholieke beweging. Daarna namen andere bronnen 
van financiering in betekenis toe: de verkoop van producten, collectieve bijdra
gen in de vorm van contributies en collectes, en tenslotte overheidssubsidies. In 
het eerste en tweede gedeelte van deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre, 
op welke wijze en met welke motieven de katholieke elites hun beweging 
financieel ondersteunden in de periode 1850-1920. Het eerste deel gaat over 
aanzienlijke schenkingen van weldoeners en filantropen aan kerk en organisa
ties, in het tweede deel komt de participatie van de elite aan financiële acties 
aan bod. Het derde gedeelte gaat over de financiële crises rond 1900 en de 
oplossingen die daarvoor gevonden werden. 

De financiële participatie van de bestuurlijke elite is als volgt onderzocht. In 
de eerste plaats zijn de officieel geregistreerde fundaties aan kerkelijke rechts
personen en katholieke organisaties in kaart gebracht, voorzover deze een 
bedrag van ƒ100,- te boven gingen.25 In de tweede plaats is onderzocht welke 
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personen er deelnamen aan enkele momentgebonden financiële acties. In de 
derde plaats is voor enkele organisaties nagegaan wie er op een bepaald 
moment tot de donateurs, weldoeners of geldschieters behoorden.26 In tabel 48 
staan de resultaten van dit onderzoek, voor zover deze betrekking hebben op de 
bestuurlijke elite, in beknopte vorm weergegeven. 

Tabel 48. Gegevens over de financiële betrokkenheid van de elite, in absolute 
aantallen. 

1850 I860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 

Fundaties, schenkingen, 
legaten en erfstellingen 
Lening Insula Dei 1863 
Lening Insula Dei 1886 
Donateur Aartsdioc. Onderwijsver, 1870-1910 
Aandeelhouder Timmerliedenver, 1888-1900 
Weldoener Vmcentius, 1870-1900 
Aandeelhouder Gelderse Spaarbank, 1900 

Totaal bestuurders 

11 
8 

— 
4 
2 
9 

— 

21 

14 
10 
— 
5 
7 

21 
— 

40 

13 
9 
5 
8 

11 
26 

1 

47 

17 
7 
7 

11 
15 
30 
9 

64 

22 
4 

10 
15 
14 
31 
15 

6 

25 
3 

11 
25 
15 
42 
34 

11 

21 
— 
5 

20 
— 
— 
20 

11 

20 
— 
4 

14 
— 
— 
15 

179 

Weldoeners en filantropen 
Door middel van schenkingen aan kerkelijke en liefdadige instellingen trachtten 
bepaalde gelovigen zich enerzijds verzekeren van een plaats in het hiernamaals, 
en anderzijds hun vooraanstaande positie in de samenleving te bevestigen en te 
verstevigen.27 Die schenkingen kunnen verscheidene vormen aannemen: giften 
bij leven met of zonder verplichtingen voor de ontvanger, en schenkingen bij 
overlijden met bepalingen over de tegenprestatie van de ontvanger(s), de zoge
naamde fundaties. Een fundatie is een schenking van roerende of onroerende 
goederen aan een kerkelijk rechtspersoon, onder de verplichting om voor altijd 
(in perpetuum) of lange tijd (minstens 10 jaar) de jaarlijkse opbrengst van deze 
goederen geheel of gedeeltelijk te besteden aan het celebreren van missen, aan 
godsdienstige en charitatieve werken, of anderszins.28 Met name deze fundaties 
zijn te karakteriseren als investeringen van de fundator om zijn heil en dat van 
zijn naaste familieleden veilig te stellen én zijn naam voor het nageslacht te 
vereeuwigen: een "purchase of paradise".29 De volgende bloemlezing geeft een 
impressie van de aard van de schenkingen en de motieven van de schenkers. 

Tabakshandelaar M. Dieben overleed in 1872. Hij had geen kinderen. Als kerkmeester en regent 
was hij aan zijn stand verplicht een filantropische daad te stellen. Hij stichtte een fundatie van 
ƒ7.000,- bij de Walburgispaiochie, onder de volgende jaarlijkse altijddurende verplichtingen: een 
som ten behoeve van de pastoor voor "twee zingende jaargetijden met een lezende H.Mis" voor 
de rust van zijn ziel en die van zijn echtgenote, altijddurend wekelijks een mis met afkondiging 
voor "alle gelovige zielen en overledene zielen in het vagevuur", en bedragen voor arme zieken, 
extra waslicht gedurende het 40-urengebed op vastenavond, versiering van het Maria-altaar in de 
maand mei, en voor kleding van een kind dat de eerste H. Communie deed.30 Zijn vrouw 
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legateerde ш 1883 nog eens ƒ4 000, aan de Walburgisparochie, f2 000,- aan de Martmusparochie 
en hetzelfde bedrag aan de kerk m Oosterbeek 31 

Ontvanger van de belastingen С van Lamsweerde overleed m 1874 Hij had legaten beschikbaar 
gesteld voor het kathohek lager onderwijs te Arnhem, Insula Dei, de Vincentiusverenigmg en de 
te bouwen derde kerk Het legaat voor die kerk diende als een pressiemiddel het mocht slechts 
worden uitgekeerd wanneer er binnen zes maanden na zijn overlijden een begin gemaakt was met 
de bouw Bij de twee oudste parochies stichtte hij fundaties, om uit de revenuen daarvan eeuwig 
durend te doen lezen in elke kerk een stille mis per week met de volgende afkondiging "Weke
lijkse dienst voor den hoogedelgeboren heer Mr Carel baron van Lamsweerde, hd der ridderschap 
van Gelderland, en deszelfs ouders" Verder bepaalde hij dat zijn wekelijkse bedeling van armen 
tot dne maanden na zijn dood gehandhaafd moest blijven Hiervoor stelde hij een bedrag 
beschikbaar aan het R К Armbestuur Tenslotte verstrekte hij aan de als kloosterlingen uitgesloten 
erfgenamen (enkele neven en nichten) een levenslange lijfrente van een vast bedrag per jaar 

In de laatste wilsbeschikking van С van Nispen tot Sevenaer stond "Ik verlang dat onder mijne 
doodsschulden en begrafeniskosten zal worden begrepen een dadelijke gift van ƒ1000,- aan de RK 
Armen van Arnhem" Daarnaast moesten binnen drie maanden na zijn overlijden 700 missen 
gecelebreerd worden voor zijn zielehed De erfgenamen droeg hij op de plaatsen te kiezen Hij 
verzekerde ¿ich op deze wijze van zijn nagedachtenis ш de stad Arnhem en ш al de andere 
plaatsen waar hij gewerkt en gewoond had of waar hij bezittingen en pachters had Dat het 
katholiek onderwijs hem na aan het hart lag, bewees hij met een schenking aan de aartsdiocesane 
St Ludgerusvercniging 

Steenfabrikant J Verwaayen voelde op zijn sterfbed kennelijk wroeging over zijn houding ten 
aanzien van de armen Hij schonk de Arnhemse armen van alle gezindten een paar honderd 
gulden m de hoop dat die som "tot kwijting" kon dienen van wat hij "soms in vroegere dagen 
deze of gene wetens of onwetens tekort gedaan mocht hebben" De Eusebiusparochie schonk hij 
een klem legaat onder de verplichting 20 jaar lang 20 missen te lezen, het Elisabeth Gasthuis 
kreeg ook wat, maar daarvoor moesten alle zusters gedurende 10 jaar alle weken een onze vader 
en een weesgegroet bidden voor de zielerust van Verwaayen en zijn zoon 

Pastoor Van Basten Batenburg was een van de duidelijkste voorbeelden van een sterk op famihe-
eer gebaseerde filantropie Voor de bouw van de Eusebiuskerk had deze burgemeesterszoon al 
flink uit het familievermogen geput en diverse verwanten ingeschakeld ̂  Daarnaast ondersteun 
de hij de RK Timmerbedenveremging met giften en leningen, en dekte hij jarenlang de tekorten 
van een lagere school, de voormalige school van Janssens Het schoolgebouw was zijn eigen 
dom 36 Maar zijn geesteskind werd het Elisabeth Gasthuis dat hij tussen 1878 en 1884 als privé 
bezit voor eigen rekemng m bedrijf hield Toen droeg hij het over aan een stichting In de 
concept statuten deelde Van Basten Batenburg zichzelf een nagenoeg onbeperkte macht toe "De 
stichter behoudt zich voor het beheer der stichting aan zich te houden, zoolang het hem goed
dunkt" Deze bepaling was de door de pastoor stichter zelf uitgenodigde regenten zelfs te gortig 
Namens W Cremers, J Verwaayen en kolonel M de Ras formuleerde С van Nispen tot 
Sevenaer een alternatief een erfelijk erelidmaatschap waardoor de familienaam van de stichter 
ten eeuwige dagen verbonden zou blijven aan het gasthuis 3 7 

De zeer vermogende W Cremers manifesteerde zijn filantropische gesteldheid op een andere 
wijze Hij en leden van zijn familie ondersteunden als weldoener bijvoorbeeld wel het Arnhemse 
Elisabeth Gasthuis, maar zijn aandacht ging vooral uit naar zijn uitgestrekte landgoed in het 
Overijsselse Salland In 1897 bouwde hij er kerk en pastorie onder voorwaarde dat er een kapel 
mocht komen waarin hij en zijn familie ongestoord de mis zouden kunnen volgen Dit bracht hem 
wel in conflict met de pastoor ter plaatse, die van mening was dat Cremers gezamenlijk met zijn 
pachters de kerkelijke diensten kon bijwonen De aartsbisschop vond een nieuwe kerk echter niet 
te versmaden, en Cremers kreeg zijn kapel x Na zijn overlijden m 1906 schonken zijn kinderen 
ƒ1000,- uit de erfenis aan de Arnhemse Vmcentiusveremgmg 
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Tenslotte schoenmaker Mulder en zijn echtgenote M Schlosser Hun vermogen mocht er wezen, 
maar hun maatschappelijke stand was ver beneden die van bovengenoemde personen Meer 
dan bij de anderen was de filantropische instelling van dit kinderloze echtpaar doorspekt met 
patronage Wat aan de fundaties en schenkingen van Mulder en zijn vrouw zo opvalt, zijn de vele 
gedetailleerde en nogal eens gewijzigde bepalmgen. Zij bepaalden zelfs de plaats waar hun 
geschilderde portretten moesten hangen in het door hen gestichte Walburgjshofje Ook stelden zij 
dat de regenten van dit hofje bij voorkeur gerecruteerd moesten worden int de leden van de 
Vincentiusveremging Bovendien moest er ter herdenking van de stichters jaarlijks aan één tafel 
een ontbijt met koffie en krentenbrood geserveerd worden voor de bewoonsters van het hofje en 
enkele bloedverwanten van de stichters Ten aanzien van een schenking van een aantal effecten 
aan de Martmusparochie legden zij een soortgelijke regelzucht aan de dag Van de jaarlijkse 
revenuen moest 80% uitgekeerd worden aan een familielid in Zaltbommel en 20% zou ten 
eeuwigen dagen besteed moeten worden aan het onderhoud van het onderwijzend personeel van 
de Vincentiusschool De Vincentiusveremging kreeg eveneens met nauwkeurige bepalmgen te 
maken In een slordig geschreven briefje bad Mulder vastgelegd dat de Vincentiusveremging op 
ƒ1000,- mocht rekenen De jaarlijkse rente van dit bedrag moest echter besteed worden aan het 
onderhoud van een door Mulder geschonken vaandel Mulder verplichtte de vereniging verder tot 
het reserveren van een bedrag voor kleding en reiskosten van de vier tot zes ambachtsleerhngen 
die dit vaandel m de processie van Kevelaer meedroegen Die bijdrage moest dan wel als prijs 
voor vhjt en goed gedrag worden aangemerkt 

Wat valt er te concluderen inzake de filantropische instelling van de bestuur
lijke elite en haar familieleden in de periode 1850-1920? 

In de eerste plaats daalde tussen 1850-1920 het aantal schenkingen aan 
kerkelijke rechtspersonen en katholieke organisaties. De gemiddelde omvang 
van die schenkingen nam daarbij af. Van uitvoerig omschreven en altijddurende 
verplichtingen was steeds minder sprake. Onder de schenkers was het aandeel 
van de bestuurlijke elite weliswaar relatief groot, niettemin daalde het percen
tage elite-bestuurders dat grotere bedragen aan kerk of orgamsaties schonk van 
30% in 1880 tot ruim 10% in 1920. 

Ten tweede bleven de traditionele bestemmingen (verfraaiing van het 
kerkinterieur, de armenzorg, en het onderhoud van de geestelijkheid) de hele 
periode dominant. Met de pastoors Brouwer, Van Basten Batenburg en Th. 
Roes en de leken С van Lamsweerde, A. Sinkel en C. van Nispen tot Sevenaer 
was Mulder een van de weimgen die geld schonk voor nieuwe activiteiten als 
onderwijs of jeugdzorg. In dit rijtje passen ook nog de namen van weduwe 
Meeuws-Reyners, L. van Nispen tot Sevenaer en pastoor Dobbelmann, die 
respectievelijk in 1895, 1901 en 1909 flinke bedragen schonken aan het onder
wijs. Vermeldenswaard zijn verder nog een aanzienlijk legaat in de vorm van 
landerijen waarmee in 1895 het Petersfonds werd gesticht, een legaat ten bate 
van de aartsdiocesane priesteropleiding, en de giften van het echtpaar Schrader-
Grundemann ten behoeve van het patronaatswerk en het Antoniushuis.41 

Ten derde blijkt dat na 1900 de grootste schenkingen werden gedaan door 
freule Rosa van Nispen tot Sevenaer in ^ОЗ4 2, de kinderloze echtparen Van 
Nispen tot Sevenaer-Cremers43 in 1901 en 1921, en Tindal-Van Lamsweer
de44 in 1907 en 1908, en tenslotte de ongehuwde candidaat-notaris H.A. Cre-
mers en de freule E. van Lamsweerde in 1915.45 Opmerkelijk is dat met name 
weduwen, kinderloze echtparen en ongehuwden uit de negentiende-eeuwse 
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gegoede milieus zich tot ongeveer 1920 bleven manifesteren als "weldoener" 
van diverse instellingen, terwijl ze hiermee vaak geen directe bestuurlijke 
bemoeienis meer hadden. 

Tenslotte trad rond 1900 het patronage-element sterker op de voorgrond. In 
vergelijking met de oudere generatie ondernamen vertegenwoordigers van 
gegoede families die in die tijd tot de bestuurlijke elite gingen behoren, meer 
activiteiten waarmee zij de lageren in rang hun sociale en culturele dominantie 
wilden demonstreren en hun gedachtengoed op die anderen trachtten over te 
brengen.46 Zij waren niet alleen weldoener maar tevens lid van de Vincentius-
vereniging, naast armbestuurder manifesteerden ze zich als armbezoeker en 
beschermheer van het patronaat. 

Financiële acties 
Het belang van individuele schenkingen als inkomstenbron nam na 1900 snel af. 
Instellingen en organisaties vergaarden een steeds groter deel van hun inkom
sten via openbare leningen en periodieke, kleine bijdragen van honoraire leden, 
weldoeners of donateurs. Tabel 48 geeft enkele cijfers over de participatie van 
de bestuurlijke elite aan de volgende financiële acties: obligatieleningen van 
Insula Dei, de verkoop van aandelen door de Timmerliedenvereniging en de 
Sociëteit St. Jan, en tenslotte de verkoop van aandelen Gelderse Spaarbank. 

De samenstelling van de inschrijvers bij de negentiende-eeuwse obligatie
leningen van Insula Dei wijst erop dat de kapitaalmarkt geleidelijk groter en 
anoniemer werd. De 35 inschrijvers in 1863 waren allen in Arnhem woonachtig, 
10 behoorden in 1860 tot de katholieke bestuurlijke elite. Aan de obligatie
lening in 1886 ten bate van een school voor minvermogende meisjes deden on
geveer 40 Arnhemmers mee, waarvan een kwart in 1890 tot de elite behoorde. 
De leningen van Insula Dei in 1891 en 1895 gaven een ander beeld te zien. 
Slechts enkele Arnhemmers speelden hierbij een rol van betekenis, zoals deken 
Dobbelmann en zijn moeder in 1891 en lakenkoopman H. Donders in WS.47 

De markt voor het aantrekken van benodigd kapitaal was toen voor Insula Dei 
kennelijk niet meer aan lokale grenzen gebonden. Ook niet-Arnhemse beleggers 
bleken vertrouwen te hebben in de financiële soliditeit van Insula Dei. Rond 
1900 werden ook voor andere katholieke projecten beleggers en geldschieters 
niet meer zozeer via directe persoonlijke contacten in Arnhem zelf gerecruteerd 
maar langs anoniemere kanalen in heel katholiek Nederland. Voor een verbou
wing van het Elisabeth Gasthuis in 1897 werd een groot bedrag geleend bij de 
R.C. Brandwaarborgmaatschappij St. Donatus te Amsterdam.48 

De leningen van de timmerlieden in 1877 en van de Sociëteit in 1872 
hadden een bijzonder karakter. De risico's werden gedragen door pastoor Van 
Basten Batenburg die de timmerlieden een hypothecaire lening verstrekte van 
f5.000,-, en door pastoor-deken Brouwer die zulks deed voor de Sociëteit. Het 
resterende kapitaal werd in beide gevallen bijeengebracht door de verkoop van 
aandelen van elk ƒ10,-. Een deel van de bestuurlijke elite deed hieraan mee. 
Niemand kon zich hieraan een buil vallen. Velen vonden het hun eer te na die 
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aandelen ten gelde te maken en schonken ze voorts aan de vereniging. Tenslot
te de aandeelhouders van de Gelderse Spaarbank in 1899. Van de in totaal 50 
behoorden er 34 tot de bestuurlijke elite. 

Om hun kas te spekken zochten diverse organisaties en instellingen min of 
meer permanent naar donateurs, honoraire leden of weldoeners. Het zich 
verplichten tot jaarlijks terugkerende donaties aan katholieke instellingen van 
liefdadigheid werd dan ook als een filantropische daad aangemerkt. Een 
voorbeeld. Als dank voor hun milde gaven mochten de beschermers en wel
doeners van het Elisabeth Gasthuis jaarlijks een arme zieke laten verplegen in 
het Gasthuis. Bovendien werden zij deelachtig aan de geestelijke verdiensten 
van de stichting en werden er missen voor hen opgedragen.49 

Het in tabel 48 genoemde aantal bestuurders dat donateur was van de 
Aartsdiocesane Katholieke Vereniging tot bevordering van Bijzonder Onderwijs, 
St. Ludgerus bestond uit pastoors, nagenoeg alle kerkmeesters en enkele andere 
leken. In de jaren 1870-1910 stond om en nabij de helft van de elite gere
gistreerd als weldoener van de Vincentiusvereniging. 

Financiële spanningen 
Het mobiliseren van financiële steun via het relatief kleine en tamelijk besloten 
netwerk van de bestuurlijke elite en haar familieleden kende grenzen. Die 
grenzen werden rond 1900 zichtbaar in de financiële moeilijkheden waarmee 
een aantal organisaties kampte: de Sociëteit van St. Jan, de Timmerliedenvere
niging, het R.K. Armbestuur, het Schoolbestuur St. Willibrord en tenslotte het 
Elisabeth Gasthuis. De traditionele vormen van financiering bleken niet meer 
te voldoen, evenmin als het te goeder trouw beleid van regenten. Er werd daar
om niet alleen gezocht naar nieuwe methoden om de centen en stuivers van de 
massa te verwerven, maar ook naar nieuwe vormen van zakelijk beheer. De 
Gelderse Spaarbank was bij uitstek het voorbeeld van deze nieuwe financiële 
koers. Maar de weg van charitas naar zakelijke onderneming kende voor deze 
bank in de eerste vijf jaar van haar bestaan lastige hindernissen, die te maken 
hadden met uiteenlopende opvattingen over financieel beheer en daarmee met 
competentiekwesties. Hetzelfde gold voor het conflict rond het Elisabeth Gast
huis dat eveneens in die tijd werd uitgevochten. De perikelen binnen beide 
organisaties worden hierna belicht met als doel te laten zien dat de periode 
rond 1900 ook in financieel en bestuurlijk opzicht een overgangsfase was. 

De Gelderse Spaarbank. Nog geen jaar na de start van de Gelderse Spaarbank 
ontstond er in 1900 een ernstig meningsverschil binnen het bestuur.50 Met 
uitzondering van initiatiefnemer notaris H.W. Terwindt waren de 12 directeuren 
en commissarissen van mening dat de spaarders te weinig waarborg kregen. Bij 
monde van A.M. van Lamsweerde en van G. Hugenpoth van Aerdt lieten zij de 
ledenvergadering weten het onverantwoord te vinden de helft van de winst 
meteen uit te keren aan schoolbestuur en armbestuur. Eerst moest een solide 
reservefonds opgebouwd worden. Op dit punt zouden de statuten gewijzigd 
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dienen te worden. Zij gaven hiermee gehoor aan de kritiek die in de Amhem-
sche Courant en in het Sociaal Weekblad geuit was op de opzet van de bank. 

Naar de mening van de vier pastoors, notaris Terwindt en drie andere 
bestuursleden boden de persoonlijkheden van commissarissen en directeuren 
alsmede de bestaande waarborgen echter voldoende garantie om de inleggers 
er volmaakt van te overtuigen dat kwade trouw geheel was uitgesloten. De 
zekerheid voor de inleggers bestond immers uit de 'gegoedheid' van de 50 
aandeelhouders. Deken Dobbelmann vond de negen directeuren en twee 
commissarissen erg zwaartillend en pessimistisch. Hij merkte op dat door de te 
verwachten uitbreiding van de overheidssubsidies het geld voor de scholen 
wellicht over een aantal jaren niet meer nodig was. Dan kon het gewraakte 
artikel in de statuten alsnog worden gewijzigd. 

Ondanks een afwijzing van hun voorstel bleven de directeuren en commis
sarissen aan. Zij maakten wel onmiddellijk duidelijk van de geestelijkheid meer 
te verwachten om de populariteit van de bank te verhogen onder de kleine 
burgerij. Er moest op maatregelen gezonnen worden ze bij de Arnhemsche 
Spaarbank weg te halen. Pastoor Schoemaker liet andermaal weten dat die 
"kleine burgers en buitenlui" niet zo veel letten op de grootte van het waar-
borgkapitaal als wel op de namen der directie. Het zou daarom goed zijn deze 
namen vanaf de kansel en in de pers bekend te maken. Zulks gebeurde. 

Hoewel er van een winst nauwelijks sprake was, kwam vier jaar later het 
voorstel om uitkering van een gedeelte van de winst uit te stellen wederom ter 
tafel. De pastoors waren nog steeds faliekant tegen. En om hun autoriteit te 
laten gelden maakten zij tegelijkertijd kenbaar lid te willen blijven van het 
bestuur van de bank, met een adviserende stem en met recht van veto in zaken 
die buiten de administratie vielen. Hun argument: bewaking van de oorspronke
lijke statuten. De leken in het bestuur ging dit te ver: zij wilden niet verder 
gaan dan één pastoor met recht van veto in godsdienstige zaken. 

De op het eerste oog principiële geschillen werden op pragmatische wijze 
opgelost. Het bestuur van de bank rekende uit hoeveel het schoolbestuur en het 
armbestuur aan inkomsten van de bank zouden derven, zolang de nieuwe 
onderwijswet van 1905 nog niet van kracht was. Deze wet stelde immers betere 
financiële omstandigheden in het vooruitzicht en nam daarmee argumenten weg 
tegen een uitstel van winstuitkering. Om het verschil voor het schoolbestuur en 
het armbestuur te overbruggen en toch meteen tot statutenwijziging over te 
kunnen gaan, stelde directeur Schräder uit eigen zak ƒ500,- beschikbaar. Acht 
andere bestuursleden volgden zijn voorbeeld en stonden ieder garant voor ƒ50,-. 
De pastoors stelden zich hierna tevreden met één bestuurszetel. Iedereen was 
tevreden. Door zich nog eenmaal als weldoener op te stellen wisten de lekenbe
stuurders de bank uiteindelijk toch een zakelijker basis te verschaffen en daar
mee hun persoonlijke risico's te verkleinen. De pastoors lieten hen begaan, 
vooral ook omdat de aartsbisschop geen directe bemoeienis van de clerus wilde 
hebben met een zaak die volgens hem van zuiver financiële aard was. 
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Elüabeth Gasthuis.51 Kort voor zijn dood in 1889 verzocht stichter Van Basten 
Batenburg de bankier A. Sprenger het financieel beheer van het gasthuis op 
zich te nemen, en samen met moeder-overste te waken over inkomsten en 
uitgaven. Sprenger genoot veel aanzien in de stad en de overige regenten van 
het gasthuis gaven hem carte-blanche. Pastoor Schoemaker stond daarmee als 
voorzitter in feite buitenspel. 

Sprenger was een man van daden. Hij nam in 1890 het initiatief tot de bouw 
van een groot, nieuw ziekenhuiscomplex. Nadat dit in 1894 werd opgeleverd 
— de Arnhemse bevolking mocht voor tien cent het geheel komen bewonder
en — kwam hij al gauw met nieuwe bouwplannen.52 Steeds kreeg hij de steun 
van de andere regenten, ook voor een in 1900 voorgestelde verbouwing. Maar 
zowel Sprenger als de andere bestuurders hadden buiten de aartsbisschop Van 
de Wetering gerekend. Hij had kennelijk minder vertrouwen in de door Spren
ger voorgestelde financiering. Voordat hij een machtiging voor de bouw kon 
geven, wilde Van de Wetering een aantal jaarrekeningen wel eens door een 
accountant laten controleren. Afgezien daarvan vond Van de Wetering de 
plannen toch te duur, temeer daar het geld in Arnhem hard nodig was voor het 
noodlijdende R.K. Armbestuur en het katholiek onderwijs. 

De aap kwam nu snel uit de mouw en bange vermoedens van pastoor 
Schoemaker werden bevestigd: de gegevens van Sprenger waren onvolledig en 
deugden van geen kant. Erger nog, hij hield voor het Elisabeth Gasthuis geen 
afzonderlijke administratie bij. Hij had zijn medebestuurders al in 1896 misleid 
met te rooskleurige cijfers. De realiteit was dat het Gasthuis een schuld had van 
vele duizenden guldens bij het bankiershuis L. Sprenger & Zn. De reacties op 
dit treurige nieuws liepen uiteen. Pastoor Schoemaker zei zich al wel veel 
eerder gestoord te hebben aan de alleenheerschappij die Sprenger zich aanma
tigde en aan zijn bondgenootschap met moeder-overste, maar zo'n schuldenlast 
niet te hebben verwacht. Gelaten schreef hij in een notitie "Dan moet ik maar 
weer rechts en links lopen om het geld bijeen te krijgen. Dat zal mij nog lang 
heugen."53 Aan de aartsbisschop vroeg hij de andere regenten toch vooral 
duidelijk te maken van de noodzaak alle bouwplannen stop te zetten. In 
vertrouwen voegde hij hieraan toe dat de regenten R. Kolfschoten, W. Cremers 
en A.G. Terwindt veel, teveel vertrouwen stelden in Sprenger. Sprenger en 
Kolfschoten waren zelfs goed bevriend. Aartsbisschop Van de Wetering was 
onverbiddelijk en verklaarde Sprenger tot "persona non grata". Schoemaker 
moest die boodschap overbrengea 

De wijze waarop dit bisschoppelijk bevel werd uitgevoerd is illustratief voor 
de verhoudingen tussen plaatselijke regenten, pastoors en bisschop. De regenten 
waren van mening dat er wel een andere penningmeester moest komen, maar 
ontslag mocht niet gegeven worden. Door in naam als penningmeester aan te 
blijven, maar de administratie aan een ander over te dragen, kon Sprenger's 
naam voor het publiek gesauveerd worden. Vanwege de enorme verdienste van 
Sprenger voor het Elisabeth Gasthuis mocht hem zijn goede naam in de stad 
niet ontnomen worden, zo vonden zij. Schoemaker volgde het advies van de 

276 



• BUZONDEHE WELDOENERS < IH-JZON'DKIIE WELDOENEHS 
VAN V A N 

SíELISiBETHSCASTHUIS S s E L | S A B E T H S С Д 5 Т Н Ш З 

MEVH.j.w.ccHEMEas - = : ^ a o i s a « B — 

«¿W-CEUBVELB М Е М М М : П . Т Н SINKEL 

MEVRJ.H.F.C.VAN DEH AÂRDWECH Р і с т г і Г я А Т Г М Ш т Г 

R.M.A.CRAVINDEUVALETTE WEJ.M.VBASTEH BâTEUBUBC 
JONKVR.E.VAN GROTENHUIS JHR C.Y.N15PEN TOT SEVEMAER 

MEJUFFR.W.SCHÛUTEN WELEERW.HEMI F.RAATS 
C.H.DE'BRUIJN ηηητιι * Hi-m r n 

JONKVR.R.V.HISPEN TOT SEVENAER BABONESV.DORTHTOTHEDLER 

A.C.MAUEN v.HUGENPOTH t AERDT 

MEJlJpFft.E.J.M.VANÌ¥IJCK •.iiiif.MiÄfteÜ 
• JH" RJIHDAL^NECHTCENOOTE« LOUIS J . U . S P R E H C E R E N ECHTG. 
Namen van enkele bijzondere weldoeners van het Elisabeth Gasthuis Wreeuwigd' 
in marmeren platen. (Elisabeth Gasthuú/Rijristate) 

Ι Ν Τ Ε Ε Κ Ε Ν Β Ι l-J E T . 

. ¿ ν опамаеаеяепав vOMaad бы /e мааеп ¿p¿ ut/úttíta/ia at ¿іи/аплЛсшим 

aoop eu & <_St*nfíím aitwÁatu /еш/иаінл va-u tun ÇL/l АтежАш van tjauw ae*£cn/e 

TU \K. аии^оііЗеи Ocboof, ui De· vi in Г/Плиидлі, «é t/tiei tjfaa, 

таагка&Яе eis ¿от tan ^ ь '^УеІ..4' í •>· * Γϊ 'vdá&M eá 4мп »an ^ _ , Г ^ ^ ^ . ^ У у 

s — HudinKuünf. 

NB. Dit biljet ι · Ι binnen tcht digen я or Jen leruggehttlJ 

£e/z intekenbiljet gevoegd bij de oproep 'Katholieken van Arnhem' uit 1875. 
(Uit: GAAy Archief Vincentiusvereniging Arnhem) 

http://CH.de�


regenten. Toen hij vernam dat Van De Wetering hiermee niet was ingenomen 
schreef hij de aartsbisschop: "indien u het anders wenscht dan kost het maar 
één woord, één wenk, en onmiddellijk zal daaraan gevolg gegeven worden". Om 
sterker te staan ten opzichte van de regenten wilde Schoemaker die wens dan 
wel op schrift hebben.54 Op dit verzoek kreeg hij geen antwoord. Goed een 
jaar later, in 1903, nam Sprenger in alle stilte zelf ontslag. In 1904 gaf de 
aartsbisschop uiteindelijk een machtiging tot verbouwing. Inmiddels hadden 
enkele gefortuneerde katholieke dames en heren, onder andere de regenten R. 
Kolfschoten en A.G. Terwindt, leningen aan het Gasthuis verstrekt waarmee de 
schulden snel afgelost konden worden.55 

Anders dan zijn voorganger Snickers manifesteerde aartsbisschop Van de Wete
ring zich als een "tuchtmeester die met evenveel rechtzinnigheid toekeek op de 
zuiverheid van de financiën als op die van geloof en zeden".56 Hij trotseerde 
de tot die tijd onaanraakbare patricische regenten, verweet hen onzorgvuldig 
beheer en onzakelijk gedrag, en spoorde de plaatselijke geestelijkheid aan zich 
tegen hen te weren. Zij kon zich echter een dergelijke harde opstelling ten 
opzichte van de regenten minder goed veroorloven. Maar zoals in de kwestie 
rond de Arnhemse timmerliedenvereniging al naar voren kwam, zo liet Van de 
Wetering ook in financiële kwesties geen twijfel bestaan over het bisschoppelij
ke gezag: de wil van de aartsdiocesane rekenmeesters was wet voor regenten 
van katholieke instellingen te Arnhem.57 Zij werden gemaand tot zuinig en 
zakelijk beleid. Eigenschappen als zakelijk inzicht en financiële deskundigheid 
gingen vanaf die tijd een grotere rol spelen bij de recrutering van nieuwe 
regenten en bestuurders. 

3. NETWERKEN IN BEWEGING TUSSEN 1850 EN 1920 

Veranderingen met betrekking tot de samenstelling en onderlinge rangorde van 
de bestuurlijke elite komen tot uitdrukking in hun onderlinge netwerken, zowel 
de familiale als de bestuurlijke. In deze paragraaf worden die veranderingen 
uitvoerig belicht, met het bestuurlijke netwerk als invalshoek en met nadruk op 
de personen die daarbinnen een centrale positie innamen. Als inleiding daarop 
volgen eerst enkele samenvattende opmerkingen over het verwantschapsnetwerk 
en het bestuurlijke netwerk van de Arnhemse katholieke elite. 

Met een viertal opmerkingen kan de betekenis van familierelaties en familisme 
worden aangeduid. 
— Het aantal familierelaties binnen de bestuurlijke elite, zowel binnen als tussen 
generaties, nam in het tijdvak 1860-1920 toe. 
— In bestuurscolleges van vooral kerken en charitatieve instellingen was het 
gewoon om, uit eerbied voor een overleden bestuurder en uit beleefdheid 
jegens zijn familie, eerst in zijn familiekring naar een opvolger te zoeken. Van 
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de talrijke voorbeelden van deze vorm van familisme noemen we er slechts 
enkele. C. van Nispen tot Sevenaer werd na zijn overlijden in 1885 door zijn 
broer L. opgevolgd als regent van het Elisabeth Gasthuis en als bestuurder van 
de St. Ludgerusvereniging. Toen J.A. Terwindt in 1895 overleed, besloot het 
kerkbestuur van de Walburgparochie te wachten met de opvulling van de 
vacante plaats totdat zijn zoon zich in de stad had gevestigd.58 Landbouwer W. 
van Maanen werd in 1910 door zijn zoon A. opgevolgd als kerkmeester van de 
Joannesparochie. Vader en zoon Van der Velden, beide bakker van beroep, 
volgden elkaar in 1908 op als armmeester. B. Verhoeven werd in 1914 gevraagd 
om zijn broer J.Th. op te volgen als secretaris van de aspirantenclub van de 
Vincentiusvereniging. En zo kunnen we doorgaan. Deze vorm van recrutering 
was weliswaar zeldzaam in massa-organisaties en arbeidersmilieus, maar daar 
zeker niet afwezig.59 

— Tijdens de aanloop- en startfase van de katholieke beweging te Arnhem fun
geerden familiebetrekkingen niet alleen als kanalen voor recrutering en coöp
tatie van bestuurders, maar evenzeer als lijnen waarlangs financiële hulpmidde
len gemobiliseerd konden worden. Onder de filantropen en weldoeners waren 
de gegoede elite-bestuurders en hun families sterk vertegenwoordigd. Behalve 
familiebetrekkingen vormde ook de old-boy networks een basis van over vele 
regio's en steden verspreide netwerken van gegoede katholieke families, die in 
de startfase van de beweging de vele lokale acties met elkaar op regionaal, 
provinciaal en nationaal niveau wisten te verbinden. 
— Tijdens de proliferatiefase was er sprake van een wederzijdse versterking van 
familiale en bestuurlijke relaties. In 1890 kwam onder de bestuurlijke relaties 
slechts 1 familierelatie voor, in 1920 was dit gestegen tot 17. In dat jaar werd 
17% van alle familierelaties versterkt door bestuurlijke betrekkingen, in 1910 
was dat 13%, in 1900 11% en in 1930 nog maar 10%. 

Tabel 49 verstrekt informatie over het aantal bestuurlijke relaties verdeeld 
naar sterkte, per peiljaar. Het bestuurlijke netwerk kende een beperkte omvang 
tot 1870, maakte tussen 1870 en 1890 een lichte groei door, waarna een snelle 
expansie volgde tot 1920. Het aantal sterke relaties daalde al na 1900. Tabel 49 
geeft voor het jaar 1900 twee rijen: één met en één zonder de in 1899 opge
richte Gelderse Spaarbank. Aldus komt het "netwerkkarakter" van die bank 
naar voren. Zonder bank waren er 5 sterke relaties met een multipliciteit van 
vier of meer, met bank maar liefst 13. 

Deze informatie over de omvang van het netwerk en het aantal sterke 
relaties krijgt meer betekenis wanneer ze gerelateerd wordt aan gegevens 
betreffende de omvang van de kerngroep en de centrale personen daarbinnen. 
De kerngroep bestaat uit de leden van de bestuurlijke elite die in een bepaald 
peiljaar minimaal twee functies hebben vervuld. Personen of groepen van 
personen staan centraler in die kerngroep, hun machtsbereik wordt groter, 
naarmate ze met meer andere personen directe contacten kunnen onderhouden. 
Op basis van deze criteria hebben we twee overzichten samengesteld van de 
centrale personen, waarin per peiljaar het aantal functies en het aantal directe 
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Tabel 49. De relaties in het bestuurlijke netwerk verdeeld naar sterkte, in 
percentages en per peiljaar 

1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900* 
1900 
1910 
1920 

1 

_ 
71 
88 
73 
78 
75 
72 
80 
82 

MUUnPUCIl'HIT 

2 

100 
29 
12 
27 
18 
21 
22 
16 
15 

3 

_ 
— 
— 
— 
4 
4 
5 
4 
3 

Totaal verschillende 
relaties 

(N = 100 %) 

1 
17 
16 
33 
83 

428 
779 
583 

1152 

Alle relaties 

1 
22 
18 
42 

104 
556 

1057 
745 

1390 

* De Gelderse spaarbank is hier buiten beschouwing gebleven 

contacten per persoon vermeld staat. Aan de hand van deze overzichten worden 
hierna eventuele verschuivingen in de samenstelling van en hiërarchie binnen de 
katholieke elite te Arnhem besproken. 

Netwerken in de aanloop- en startperiode: 1850-1890 
In overzicht 2 domineren personen die lid waren van kerkbesturen en van 
stedelijke sociëteiten. Politici waren er nog niet veel in deze periode, evenmin 
als personen met katholieke functies op aartsdiocesaan of nationaal niveau. Het 
aandeel van de pastoors was daarbij zeer groot, vooral in de aanloopfase. 

In 1880 was er voor het eerst sprake van een bijna geheel van de geestelijk
heid losstaand cluster van relaties rond bestuurders van de Sociëteit St. Jan en 
de Kiesvereniging Recht voor Allen. Via W. Cremers en Hasselbach was dit 
deelnetwerk verbonden met het geheel. 

In 1890 waren er een aantal relaties met een sterkte van drie: tussen de 
Dobbelmann en J. te Braake, tussen W. Cremers en L. van Nispen tot Sevenaer 
en tenslotte tussen W. Cremers en R. Kolfschoten. Met hun kerkelijke, charita
tieve én politieke functies en door hun groot machtsdomein vormden deze 
personen de spil van het katholieke netwerk in Arnhem. Buiten de drie ge
noemde leken waren er geen anderen met "katholieke" functies buiten Arn
hem.60 R. Kolfschoten, A Sprenger en L. van Nispen tot Sevenaer behoorden 
tot families die al decennia lang vertegenwoordigd waren in de katholieke 
bestuurlijke elite. J.A. Terwindt was als oud-burgemeester van het dorp Parmer-
den annex steenfabrikant een representant van een uit de regio afkomstige elite. 
Met een broer en neef behoorde hij tot de eerste generatie van zijn familie die 
wist door te dringen tot de katholieke elite te Arnhem. 

Th. Thelen en J.G. Verhoeven waren in 1890 de minst aanzienlijken onder 
de centrale personen. Zij waren tevens de enige leken die zich nooit aanmeld-
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den als lid van een stedelijke sociëteit. Thelen was winkelier en afkomstig uit 
het Brabantse Oosterhout. Zijn schoonvader en een aantal zwagers maakten 
eveneens deel uit van de katholieke bestuurlijke elite.61 J.G. Verhoeven (1853-
1930) behoorde al op twintigjarige leeftijd tot die elite. In 1887 werd Verhoeven 
vast medewerker van De Post, vanaf die tijd werd dit katholieke nieuwsblad 
voor Gelderland gedrukt en uitgegeven door het bedrijf van Verhoeven en zijn 
schoonvader, de Firma Van Mastrigt en Verhoeven.62 

Verhoeven behoorde tot een van de meergeneratiefamilies binnen de 
katholieke elite te Arnhem, en wel een waar de 'erfelijkheidsfactor' een bijzon
dere rol speelde. Voor het schrijven van gedenkboeken, feestgedichten, teksten 
voor cantates, pamfletten en toneelstukken, maar ook voor het oprichten en 
besturen van tal van culturele organisaties wist men zich in katholiek Arnhem 
decennia lang bij een telg uit de familie Verhoeven aan het juiste adres.63 

Overzicht 2. De centrale personen in de kerngroep, 1850 - 1890. 

Naam beroep 1860 
F R 

1870 
F R 

1880 
F R 

1890 
F R 

Κ Ρ O S 

Th. Brouwer 
LJ. Hoelen 
J. Kolfschoten 
G. Brunnewasser 
T.EJ. Schaepman 
J.H. van Basten Batenburg 
JA. Willemsen 
HJ.H. Hageman 
W.CJJ. Cremers 
CA. Hageman 
L. Hasselbach 
R. Janssen 
R. Kolfschoten 
H.Th. Roelofs 
J.L.H. Dobbelmann 
AJ.L. Sprenger 
J.Th. te Braake 
Th.CA. Thelen 
JA. Terwindt 
J.G. Verhoeven 
L.C.C.O.M. van Nispen 

tot Sevenaer 
H.F. Schoemaker 

deken 3 6 3 5 — — χ — — — 
tabakshandelaar 2 5 — — — — — χ 
notaris 3 5 — — χ — — χ 
schoenmaker 2 5 — — x — — — 
grossier 3 6 — — χ — — — 
pastoor 3 4 4 5 5 6 — — χ — — — 
em. pastoor 3 5 • — — χ — — — 
stucadoor 2 3 2 5 1 — — — — — — — 
rechter 4 7 6 13 x x x x 
stucadoor 3 4 — — — — — — 
steenhouwer 1 — 1 — 3 5 — — χ — — χ 
pastoor 1 — 3 6 — — χ — — — 
wijnhandelaar 4 1 3 x x x x 
bouwkundige 1 — 4 12 χ — — χ 
pastoor 5 11 χ — — — 
commissionair 1 — 3 11 χ — — χ 
pastoor 5 10 χ — — — 
winkeher 1 — 5 8 _ _ _ _ 
steenfabrikant 2 3 3 10 χ — — χ 
boekdrukker 1 — 3 10 — — — — 

advocaat 
pastoor 

3 8 
3 5 

— X X X 

X — — — 

Totaal personen in kerngroep 
Centrale personen in kerngroep 

16 
5 

21 
11 

F = aantal functies, R - aantal directe relaties, К = kerkbestuurder, Ρ = politicus, O = functies 
op aartsdiocesaan of nationaal niveau, S = lid van de Groóte Sociëteit, de Binnensociëteit of van 
Concordia. Geselecteerd zijn personen die met meer dan de helft van de leden uit de kerngroep 
directe contacten kunnen onderhouden, aangevuld met personen met meer dan 2 functies. 
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Van boven naar onder: J.H. van Basten Batenburg, (Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg te Zeht, P. van Galen, collectie AG. Schulte); J.L.H. Dobbelmann, (Foto 
Gemeentearchief Arnhem); J.G. Verhoeven, (Uit: De Katholieke Illustratie, ISfebr. 
1922) 



Die oriëntatie op cultuur was bij de eerste generatie Verhoeven nog niet 
aanwezig. De vader van J.G. was melkboer/winkelier en was evenals een oom 
die het vak van huisschilder beoefende in zijn vrije tijd actief voor de katholieke 
beweging. Beiden waren afkomstig uit het nabij gelegen dorp Duiven.64 J.Th. 
(1894-1935) en B. (1897-1965) Verhoeven traden in de voetsporen van hun 
vader J.G., en bouwden een soortgelijke reputatie op als culturele specialist. 
Bernard werd in 1925 hoofdredacteur van het mede door hem opgerichte 
Dagblad van Arnhem. Hij bracht het onder meer tot KVP-woordvoerder voor 
cultuur in de Tweede Kamer. J.Th. schreef, regisseerde en speelde toneel tot 
aan zijn dood in 1935. In Arnhem voerde Carolus Borromeus veel van zijn 
stukken op, die vervolgens overal in Nederland gespeeld werden.65 

Netwerken in de periode van proliferatie: 1890-1920 
De Gelderse Spaarbank buiten beschouwing gelaten, waren er in 1900 vijf 
relaties met een sterkte van 5. Daarbij waren behalve de vier pastoors ook de 
leken W. Cremers, R. Kolfschoten en A. Sprenger betrokken. De samenstelling 
van dit groepje centrale personen wijst bepaald niet op een vernieuwing, 
evenmin als andere familienamen zoals Van Lamsweerde, Van Nispen tot 
Sevenaer, Terwindt, Ketelaar of Robbers. Door deze mensen bleef een innige 
relatie tussen het kerkelijke en politieke circuit gehandhaafd. De voor de 
proliferatiefase zo kenmerkende vernieuwingen werden door de volgende drie 
categorieën bestuurders zichtbaar gemaakt. 

In de eerste plaats nieuwkomers die, op grond van hun ervaring met 
organisatorische functies en lidmaatschappen in de plaats van herkomst, na hun 
vestiging in Arnhem snel een weg wisten te vinden in de katholieke beweging 
aldaar. Als nieuwkomers waren ze betrekkelijk ongebonden en stonden ze open 
voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Het kader van jonge organisaties als het 
culturele genootschap Geloof en Wetenschap en het Kruisverbond bestond voor 
een groot deel uit deze mensen, die geïnspireerd werden door sociale priesters 
als de Twentse kapelaan Ariëns en door Schaepman. Exponenten van deze 
categorie nieuwe bestuurders waren in 1900 de huisarts J. van Gorkom en 
candidaat-notaris H. van Dalsum. Beiden waren met de Arnhemse kapelaan 
Van der Waarden in 1899 aanwezig op de eerste bijeenkomsten van de Klaren-
beekse Club, een landelijk vermaard gezelschap jonge, vooruitstrevende katho
lieken.66 Van Dalsum deed na vier jaar Arnhem in 1900 een boekje open over 
de naar zijn mening te beperkte inzet en het slechte voorbeeld van de welge
stelde bestuurders van de Vincentiusvereniging.67 

De wagenmaker Van de Pavert was als oud-voorzitter van de R.K. Timmer-
liedenvereeniging St. Joseph en bestuurder van de R.K. Volksbond de eerste 
representant van een tweede nieuwe lichting binnen de katholieke elite: de ka
tholieke arbeiders.68 Hij maakte met onder meer Liethof deel uit van een voor
hoede van katholieke arbeiders die — als een der eersten binnen de Arnhemse 
elite — bestuurlijke functies vervulde op aartsdiocesaan en nationaal niveau.69 

Daarnaast waren deze arbeiders vooral na de herziening van de kieswet in 1896 
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als propagandist en stemmentrekker onmisbaar geworden voor de Kiesvereniging 
Recht voor Allen en de Propagandaclub Dr. Schaepman, met name in het derde 
kiesdistrict met de wijk Klarendal als centrum. Hier werd in 1901 Liethof als 
eerste katholieke arbeider in de raad van Arnhem gekozen. Maar vooralsnog 
stonden de arbeiders onder een patronaatschap van de plaatselijke en aartsdioce
sane clerus en van enkele plaatselijke notabelen. Zo gaven notaris S. Roes en 
wijnhandelaar Kolfschoten financiële bijstand aan de R.K. Volksbond. 

De patronaatsheren vormden een derde, nieuwe categorie binnen de katho
lieke elite. Zij waren in meerderheid afkomstig uit het onderwijs of uit kringen 
van kleine middenstand en burgerij. Zij werkten doorgaans nauw samen met de 
parochieclerus, en waren behalve op stedelijk niveau meestal ook in een paro
chie actief. Als ware generalisten manifesteerden zij zich op vele fronten: 
behalve in kerkelijke en charitatieve verenigingen en jeugdorganisaties ook in 
de sociale en politieke sector. Het markantste voorbeeld was bakker Otten, die 
in 1880 op twintigjarige leeftijd naar Arnhem kwam. Als geen ander combineer
de hij vanaf de jaren negentig tot aan zijn dood in 1920 een patronaatschap 
over de jeugd met rollen als armmeester, kerkmeester, filantroop, drankbestrij
der, propagandist en tenslotte als aartsdiocesane bestuurder.70 

Door de komst van deze "nieuwe" elites gingen "oude" elites geleidelijk 
aan terrein verliezen. Anno 1900 namen de laatstgenoemden echter nog een 
belangrijke plaats in. Veel vertegenwoordigers van de "oude elites" waren bij 
koninklijk besluit voor het leven benoemd tot rechter of notaris of anderszins 
werkzaam als jurist. "Hun vermogen was een garantie dat zij onomkoopbaar 
waren en hun gedragsstijl zorgde ervoor dat zij de verdachten in het beklaag
denbankje ontzag inboezemden", zo karakteriseert Verrips-Roukens hun 
onafhankelijke positie ten opzichte van kiezers en opkomende nieuwe groe
pen.71 Niettemin was hun machtspositie in 1900 reeds tanende. 

In de lijsten van de centrale personen in 1910 en 1920 zien we naast de "oude" 
elites en de clerus de drie "nieuwe" groepen opdagen, zij het in een veranderde 
samenstelling en met gewijzigde onderlinge verhoudingen. De onderlinge 
relaties van de pastoors bleven het sterkst. Bij de sterkste relaties in 1910 waren 
daarnaast bakker Otten, timmerbaas J. van Leeuwen, koopman J. Holtus en 
schoenmaker С Beugel betrokken. Deze vier bemoeiden zich decennia lang 
met activiteiten die onder de noemer van patronage vallen: beschermen van 
patronaatskinderen, drankbestrijding en het bezoeken van armen.72 In 1920 
hadden Otten en Van Leeuwen nog steeds een sterke relatie. Dat gold toen ook 
voor P. Cremers en S. Roes, beide deel uit makend van de tweede generatie 
van een 'meergeneratiefamilie'. 

De belangrijkste nieuwkomers onder de centrale personen in 1910 waren 
baron Van Wijnbergen en zijn zus, vader en zoon J. van Schaik en kapelaan De 
Grijs. De laatste vervulde een prominente rol in het patronaatswerk voor jongens 
en meisjes en in Geloof en Wetenschap. De families Van Wijnbergen en Van 
Schaik behoorden tot de nieuwkomers, die elders al ervaring hadden opgedaan 
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Van boven naar onder: H.F. Schoemaker, (Katholiek Leven in Beeld); M. Glaude-
mans, (ibidem); J. C.P. Bos, (Uit: LA. Hoogeboom, Rondom twee torens, Bameveld 
1978) 



Overzicht 3. De œntrale personen in de kerngroep, 1900 - 1920. 

Naam beroep 1900 
F R 

1910 
F R 

1920 Κ Ρ O S 

F R 

WC J J Cremers 
R Kolfschoten 
J L H Dobbelmann 
A J L Sprenger 
J Th te Braake 
J G Verhoeven 
L C C O M vanNispen 

tot Sevenaer 
H F Schoemaker 
A M J E A van Lamsweerde 
JJM Robbers 
H Ρ de Haan 
PJ Hogenhuis 
FJ Eenhorst 
J Ρ J van Gorkom 
HWAJ Terwmdt 
G J C Overwijn 
JHTh Ketelaar 
MP Vale 
JB Otten 
Ρ J A A M van Nispen 

tot Sevenaer 
J H van de Pavert 
J F van Leeuwen 
J C P Bos 
A I M J van Wijnbergen 
C H A Terwmdt 
SThJ Roes 
J R H vanSchaïkjr 
W van Maanen 
JM Nagels 
M Glaudemans 
H A A Cremers 
JH Holtus 
H C M van Nispen tot Pannerden 
M CJ baronesse van Wijnbergen 
W H de Gnjs 
В van Haagen 
ThG Niekerk 
JJW Usselmuiden 
B A Nieuwenhuis 
JA Ρ Hoogeweegen 
H G J van de Sand 
H J M Baumann 
WGJ deHaer 
CG Ρ Suring 
H Mocking 
J Cremers-Van Nispen 

tot Sevenaer 
A J M W Janzen-Hemmelder 

rechter 
wijnhandelaar 
pastoor 
commissionair 
pastoor 
boekdrukker 

advocaat 
pastoor 
grondbezitter 
wijnhandelaar 
landmeter 
1 andmeter 
onderwijzer 
huisarts 
notaris 
pastoor 
wijnhandelaar 
aannemer 
bakker 

raadsheer 
wagenmaker 
timmerbaas 
pastoor 
jurist 
fabrikant 
notaris 
advocaat 
landbouwer 
pastoor 
pastoor 
cand notaris 
koopman 
insp onderwijs 

kapelaan 
boekhouder 
arts 
accountant 
pastoor 
bankier 
grossier 
finan desk 
rector 
dir gevangenis 
pastoor 

huisvrouw 

7 
9 
7 
5 
9 
4 

4 
6 
3 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 

3 
3 
3 
1 

— 
1 
3 
— 
2 

— 
— 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

_ 
— 

30 
39 
36 
19 
38 
26 

33 
32 
38 
36 
35 
32 
32 
31 
30 
29 
26 
25 
13 

23 
23 
9 
— 
— 
— 

16 
— 

22 
— 
— 
— 
8 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
8 

— 
— 
— 
3 

8 
3 
2 

— 

4 
— 
— 
3 

11 

3 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
7 
6 
3 
7 
4 
4 
4 

— 
3 
1 
— 
2 

— 
2 
1 
— 
— 

2 
— 

— 
28 

12 

31 
27 
11 
— 

24 
— 
— 

24 
46 

17 
7 

22 
33 
33 
30 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
26 
22 
15 
26 
— 

24 
— 
— 

15 

— 
14 
— 
— 
— 

11 
— 

— — X X X X 

8 42 χ χ χ χ 

— — X — — X 

4 31 

— — — X X X 

8 39 χ 

— — — X X X 

2 15 χ 

— — X X — — 

4 26 χ χ 

— — X — — X 

2 7 χ 

11 59 χ — χ — 

5 26 χ χ χ χ 

1 χ -

7 39 

8 41 χ 

— — — X X X 

7 43 χ — χ χ 

7 43 χ χ 

— — — X X X 

9 44 χ 

2 23 — χ χ χ 

6 30 χ -

4 45 χ — χ — 

6 41 χ 

8 39 - χ χ -

5 34 χ 

4 33 - χ - χ 

3 31 - χ χ -

3 29 - χ 

4 28 χ -

3 28 χ 

5 27 χ 

4 27 χ -

5 25 - χ 
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(vervolg overzicht 3) 

Naam 

AJA. van Maanen 
P.FA. Cremers 
L.B.F. Haver 
M.C. Holtus 
E.W.H. Thieme 
W.GAJ. van Berkel 
Th.V.J.M. Feldbrugge 

Totaal personen in kerngroep 
Centrale personen in kerngroep 

beroep 

landbouwer 
raadsheer 
lithograaf 
winkelierster 
onderwijzeres 
pastoor 
notaris 

1900 
F R 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

50 
19 

1910 
F R 

3 15 
3 13 
— — 
2 12 
— — 
— — 
— — 

66 
20 

1920 
F 

5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 

R 

15 
17 
17 
19 
17 
26 
26 

114 
31 

К 

X 

X 

— 
— 
— 
X 

X 

Ρ 

_ 
χ 

χ 

— 
— 
— 
— 

О 

_ 
— 
— 
— 
— 
χ 

— 

S 

~ 
χ 

— 
— 
— 
— 
— 

F = aantal functies, R = aantal directe relaties, К = kerkmeesters, Ρ = politicus, O = functies 
op provinciaal, aartsdiocesaan of nationaal niveau, S = lid van de Groóte Sociëteit, de Binnen-
societeit of van Concordia. De volgende personen zijn geselecteerd: 1. Alle personen met vier of 
meer functies. 2. Het vijfde deel van de kerngroep met het hoogst aantal directe contacten. 3. In 
ieder geval de personen die met meer dan de helft van de leden van de kerngroep contacten 
kunnen onderhouden. 

in de katholieke beweging. In combinatie met afkomst, functies in de rechterlijke 
macht en reeds bestaande familiale en vriendschappelijke betrekkingen met 
vooraanstaande katholieke families te Arnhem bood die ervaring goede kansen 
voor een snelle bestuurlijke carrière binnen de Arnhemse katholieke beweging. 

De uniformiteit binnen de katholieke beweging in Nederland was inmiddels 
zover gevorderd dat Van Wijnbergen in 1903 in Arnhem kon beginnen waar hij 
in Eindhoven gestopt was. Vanuit een positie als relatieve buitenstaander en 
geïnspireerd door het gedachtengoed van de Klarenbeekse Club had hij in 
Eindhoven furore gemaakt als fanatiek voorstander van katholieke organisaties 
van arbeiders en middenstanders en van katholiek voortgezet onderwijs.73 In 
Arnhem sloot hij zich onmiddellijk aan bij de Vincentiusvereniging en bij Geloof 
en Wetenschap. Voor dat genootschap gaf hij al snel een lezing over "Christen
dom en maatschappelijk welzijn".74 Inmiddels had hij zich binnen de kersverse 
Vereniging Pius X tot waarnemend voorzitter opgewerkt, zich binnen de R.K. 
Kiesvereniging een vooraanstaande positie verworven en zich genesteld in het 
centrum van de Katholieke Sociale Actie. Onder zijn bewind als voorzitter werd 
in 1905 de R.K. Kiesvereniging gereorganiseerd en kreeg de coalitie met de 
andere christelijke partijen een steviger fundament. Met het oog op dit laatste 
doel kruiste hij de degen veelvuldig met de naar zijn zin te liberale katholieken 
alsmede met de katholieken die teveel naar de sociaal-democraten overhelden. 
Hij haalde zich hiermee verschillende conflicten met andere katholieken op de 
hals, enerzijds met de zindelijke burgerheren die nog steeds fiducie hadden in 
de liberale politieke spelregels en anderszijds met bijvoorbeeld arbeider-raadslid 
Liethof, wiens politieke carrière niet gediend was met een te sterke polarisatie 
ten opzichte van de sociaal-democraten en de vrijzinnig liberalen.75 
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Diverse malen stond Van Wijnbergen zelf candidaat voor een zetel in de 
gemeenteraad van Arnhem. Noch in 1905 noch in 1908 kreeg hij voldoende 
stemmen. Wel werd hij in april 1904 gekozen als lid van de Tweede Kamer. In 
zijn Arnhemse jaren van 1903 tot 1917 gold Van Wijnbergen als een van de be
langrijkste ideologen, propagandisten en organisatoren van de katholieke bewe
ging aldaar. Door de Arnhemse vereniging Voor Eer en Deugd werd hij in 1914 
gehuldigd als de "kampioen van de Nederlandse katholieken".76 Zowel Van 
Wijnbergen en zijn vrouw als zijn zus waren niet alleen in Arnhem maar tevens 
op aartsdiocesaan en landelijk niveau betrokken bij de katholieke beweging.77 

Voor de familie van Schaik geldt een soortgelijk verhaal. J. van Schaik Sr. 
was net als Van Wijnbergen een van de eerste protagonisten van de Klaren-
beekse Club. Nadat hij in 1904 werk kreeg bij het Arnhemse gerechtshof, raakte 
hij al snel betrokken bij de kinderbescherming en de voogdij, zowel de katholie
ke als de neutrale. Hij had twee zonen en een dochter die actief werden in 
katholiek Arnhem.78 Beide zonen maakten naam als minister. Zoon J. werkte 
vanaf 1905 tot 1919 in Arnhem als advocaat, procureur en plaatsvervangend 
kantonrechter. Korte tijd na zijn komst in Arnhem werd hij Vincentiaan, juri
disch adviseur van Carolus Borromeus en van het Bureau voor Rechtskundig 
Advies aan Arbeiders, waarvan Van de Pavert voorzitter was.79 Daarnaast 
ontpopte hij zich binnen de katholieke kiesvereniging al snel als de rechterhand 
van Van Wijnbergen. Niettemin lukte het ook hem maar steeds niet om als 
raadslid gekozen te worden. Het pijnlijkst was de nederlaag met 12 stemmen 
tegen de sociaal-democraat Hermans bij de herstemming in 1915. Van Schaik 
was toen de candidaat van een confessionele-liberale alliantie, die geen ander 
doel had dan Hermans te wippen.80 Enkele jaren nadat hij in 1917 naar de 
landspolitiek vertrok, kwam zijn jongere broer Th. naar Arnhem, om daar als 
industrieel en als vooraanstaand katholiek naam te maken. 

Ten gevolge van hun ideologisch bezield optreden namen Van Wijnbergen 
en Van Schaik jr. in hun eigen milieu een tamelijk unieke positie in, althans te 
Arnhem. Onder de arbeiders en kleine burgerij vond hun katholieke sociale leer 
wellicht meer weerklank, maar in sociaal opzicht stonden zij te ver af van die 
groepen om daadwerkelijk hun steun te krijgen. Deze tweeslachtige positie was 
een van de oorzaken van het relatief slechte resultaat van de mede door Van 
Wijnbergen en Van Schaik geleide katholieke politieke acties in Arnhem tussen 
1905 en 1918. Niettemin baanden zij in ideologisch en organisatorisch opzicht 
de weg voor een nieuwe generatie Arnhemse katholieke politici, die bij de 
verkiezingen in 1919 boven kwam drijven. 

Met enkele pastoors, een onderwijzeres en een notaris vormden vier raadsleden 
de nieuwe lichting binnen de centrale personen in 1920, te weten accountant J. 
Usselmuiden, lithograaf Haver, mevrouw Janzen-Hemmelder en grossier Van 
de Sand. 

Usselmuiden begon zijn bestuurlijke carrière in katholiek Arnhem reeds op 
jonge leeftijd. Zijn uit Franeker afkomstige vader was kruidenier en vanaf 1879 
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Vincentiaan. Hij meldde zijn zoon al vroeg aan bij de "busjesjongens" van de 
Vincentiusvereniging. Usselmuiden en enkele andere busjesjongens namen in 
1904 het initiatief tot oprichting van Carolus Borromeus, dit in overleg met 
onder meer Otten en Van Wijnbergen. Op 17-jarige leeftijd werd Usselmuiden 
de eerste voorzitter van deze kweekvijver van katholieke talenten. Toen hij in 
1919 de eerste katholieke wethouder in Arnhem werd, had hij al een flinke 
loopbaan in de Arnhemse katholieke beweging achter de rug: het Kruisverbond, 
de Kinderuitzending, Geloof en Wetenschap en de KSA. Van Schaik en Van 
Wijnbergen behoorden tot zijn leermeesters, Schaepman was zijn grote voor
beeld, de katholieke beweging te Arnhem was zijn leerschool. 

Met de eerste algemene verkiezingen van 1918 en 1919 in het vooruitzicht, 
was het Usselmuiden die de kar ging trekken van de hernieuwde sociale en 
politieke acties van de Arnhemse katholieken. Als voorzitter van de KSA bracht 
hij de achterstand van de katholieken in kaart en stond hij aan de basis van een 
aantal nieuwe organisaties. Samen met Van Wijnbergen nam hij het initiatief 
voor de organisatie van de eerste Gelderse Katholiekendag in 1917. Als com
mandant van de in 1918 opgerichte Burgerwacht leidde hij de reactie op 
Troelstra's novemberrevolutie. Als lijsttrekker van de katholieke kiesvereniging 
was hij mede verantwoordelijk voor een systematisch opgezette campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 1919. Als woordvoerder van de katholieken en 
candidaat-wethouder was Usselmuiden in 1919 een van de architecten van het 
convenant tussen confessionele, liberale en sociaal-democratische machtsblokken. 

In katholieke kring toonde Usselmuiden zich aanvankelijk een evenwichts
kunstenaar die niet alleen bemiddelde tussen oude en nieuwe elites maar ook 
tussen de vertegenwoordigers van de diverse standsorganisaties. Saillant gegeven 
in dit verband is dat hij zich kort na zijn benoeming als wethouder aanmeldde 
als lid van de Vincentiusvereniging en de Algemene R.K. Werkgeversvereniging, 
terwijl hij' in de raad en in het College van Burgemeester en Wethouders een 
reputatie opbouwde als "Roomse volksman". 

De lithograaf Haver was een van de trouwste aanhangers van Ussel
muiden.81 Met Liethof, Teunissen en Nijenhuis representeerde hij in 1920 de 
katholieke arbeiders in de gemeenteraad van Arnhem.82 Mevrouw Janzen-
Hemmelder vertegenwoordigde de katholieke vrouwen, Van de Sand de katho
lieke middenstanders, en tenslotte het reeds vanaf 1909 zittende raadslid Coop-
man de werkgevers.83 Zij allen accepteerden in eerste instantie het politiek 
leiderschap van Usselmuiden. Later in de jaren twintig zouden Van de Sand en 
Usselmuiden als kemphanen tegenover elkaar komen te staan als woordvoerders 
van respectievelijk een rechtse en linkse vleugel binnen de R.K. fractie. 

4. DE BESTUURLUKE ELITE ROND 1920: SAMENVATTING EN BESLUIT 

De samenstelling van de elite in 1920 wijst op een succesvolle proliferatie. De 
bestuurlijke elite bestond in 1920 uit mannen én vrouwen, arbeiders én werk-
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gevers, priesters én leken, kerkmeesters én politici, en zowel uit regenten als 
gekozen vertegenwoordigers. De een had contacten met invloedrijke nationale 
of provinciale politici, de ander had geld, en de volgende had een numeriek 
sterke achterban. Voor de een betekende het werk voor de beweging een vorm 
van broodwinning, voor de ander was het niet meer dan een aangenaam tijd
verdrijf. De een handelde uit idealisme, de ander was het aan zijn status ver
plicht. Recrutering van de een verliep via verwantschapsnetwerken, van de 
ander via formele procedures en op basis van deskundigheid of ervaring. Ter 
afsluiting van dit hoofdstuk willen we het volgende opmerken over de verhou
dingen binnen de bestuurlijke elite rond 1920. 
— Voor de kerkelijke en charitatieve organisaties was 1920 geen breukjaar, voor 
de politiek wel. Kerkbesturen en bestuurscolleges van organisaties op het 
terrein van charitas en onderwijs bleven voorlopig het exclusieve domein van de 
clerus en van leken uit hogere sociale milieus, deels vertegenwoordigers van 
oude gevestigde families, deels nieuwkomers met een vergelijkbare achtergrond, 
werkkring of reputatie. In de politiek waren in 1920 alle sociale geledingen 
vertegenwoordigd. 
— Er was sprake van een tot dan toe ongekende differentiatie binnen de elite. 
Oude elites met familierelaties, old-boy networks en bezit als belangrijkste 
machtsbronnen werden in betekenis geëvenaard en zelfs overtroffen door 
nieuwe elites met nieuwe machtsbronnen: een grote schare kiezers als achter
ban, bestuurslidmaatschappen van landelijk georganiseerde (stands)organisaties. 
— De arbeiders-bestuurders hadden zich rond 1920 ontworsteld aan de patroni
serende leken en zich een betrekkelijk autonome positie verworven. Wegens 
hun sterke organisaties en grote achterban mochten de arbeiders-voormannen 
zich zelfs in een groeiende belangstelling van andere organisaties verheugen. 
"Het is geheel in de geest onzer vereniging dat een voorman uit de arbeiders
beweging een (leidend) aandeel neemt in het werk der Vincentiusvereniging" 
zei C. Tenvindt in 1919 als president van de Arnhemse Vincentiusvereniging bij 
de installatie van B. Teunissen als voorzitter van de St. Jansconferentie.84 

Anno 1920 was een dergelijke toenadering voor de arbeiders niet meer aantrek
kelijk, en Teunissen hield zijn charitatieve functie nog geen jaar vol. 
— Er manifesteerde zich een ongekende verscheidenheid aan carrièrepatronen. 
Bestuurders van de verhoudingsgewijs autonome plaatselijke instellingen waren 
in hun contacten en carrières binnen de katholieke beweging doorgaans meer 
lokaal georiënteerd dan de bestuurders van Arnhemse afdelingen van aarts
diocesane en nationale organisaties. Een man als Van de Sand bijvoorbeeld 
meldde zich in 1917 aan als lid van de R.K. Middenstandsvereniging, werd nog 
geen drie jaar daarna voorzitter en als zodanig afgevaardigd naar de gemeente
raad, om in luttele tijd zijn organisatorische en politieke loopbaan te vervolgen 
op hogere niveaus. Dat gold ook voor Usselmuiden, die in 1919 tevens gekozen 
werd als lid van de Provinciale Staten, en voor diverse voormannen van de 
Arnhemse arbeidersbeweging. 
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— De bestuurlijke betrokkenheid varieerde sterk. Voor sommigen ging het om 
erebaantjes, voor anderen betekende hun werk voor de katholieke beweging 
brood op de plank. Opvallend in dit verband is dat nagenoeg alle voormannen 
van de katholieke arbeidersbeweging te Amhem rond 1920 een boterham 
gingen verdienen als bezoldigd bestuurder of als beambte.85 

Ondanks allerlei geschillen en uiteenlopende oriëntaties was er sprake van een 
sterke cohesie binnen de elite. Binnen de katholieke elite waren dan wel allerlei 
vormen van segregatie zichtbaar aanwezig, bijvoorbeeld die tussen standen en 
die tussen het 'kerkelijke' en 'politieke' circuit, vooralsnog bleken ze in mobili
satie-processen rond 1920 uiterst functioneel te zijn. 

"Schouder aan schouder aan de communiebank, schouder aan schouder ook 
in het sociale en politieke worstelperk", met deze strijdkreet gaf B. Verhoeven 
in 1919 uiting aan de toenmalige optimistische stemming in katholieke kring.86 

Volgens één plan waren de verschillende sociale groeperingen gemobiliseerd ten 
behoeve van sociale én politieke strijd, die broodnodig was om een algehele 
kathoUeke herleving te bewerkstelligea In het werkliedenkamp was daartoe met 
succes het réveil geblazen en ook de middenstanders waren wakker geschud. 
Een weliswaar minder luidruchtig maar wel dieper katholiek streven naar 
"beschaving en innerlijke verdieping" mocht daarmee echter niet uit het oog 
verloren worden, aldus Verhoeven. "Omnia restaurare in Christo" dat was het 
devies van — de inmiddels overleden — paus Pius X dat de Arnhemse katholie
ken volgens hem voortaan voor ogen moest staan. 
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16. Regenten en professionals: elites sinds 1920 

Rond 1920 heerste er binnen de Arnhemse katholieke beweging een euforische 
stemming waarin aspiraties werden uitgesproken die veel verder gingen dan het 
consolideren van politieke machtsposities en het inlopen van een katholieke 
achterstand. De samenleving zou in katholieke zin hervormd moeten worden. 
Was het al geen eenvoudige zaak om het hoge mobilisatiepeil uit 1918-1920 
vast te houden, nog meer inspanning, eensgezindheid en geestdrift was vereist 
om die katholieke hervormingen te bewerkstelligen. De Arnhemse katholieke 
elite zou in vele opzichten flink op de proef worden gesteld. 

In het tijdvak 1920-1940 nam de omvang van die elite af, haar gemiddelde 
leeftijd steeg, en van doorstroming was weinig sprake.1 Zijn deze kenmerken 
op te vatten als aanwijzingen voor het prevaleren van een pragmatische streven 
naar consolidatie en continuïteit boven het idealistische streven naar hervor
ming en vernieuwing? Na 1945 was er sprake van verjonging. Bracht die jongere 
elite een nieuw elan met zich mee? Rond 1960 nam de omvang van de elite af 
en het aantal nieuwe gezichten bleef beperkt. Wie waren de die-hards die actief 
bleven tijdens de periode waarin de katholieke beweging in elkaar stortte? 
Slaagden zij er desondanks in om de fakkel van de katholieke beweging 
enigszins brandend te houden en door te geven? In dit hoofdstuk trachten we 
een antwoord te geven op deze vragen inzake de samenstelling en betekenis van 
de Arnhemse katholieke elite tijdens de periode 1920-1985. 

Ontstaan en groei van een sociale beweging krijgen in literatuur en onder
zoek meer aandacht dan consolidatie en verval. Parallel hiermee is er door
gaans meer belangstelling voor de pioniers van het eerste uur dan voor de 
volharders uit de latere fases. Noch de benadering van mobiliserende en 
ondernemende elites noch het Weber-Michels model bieden voldoende aankno
pingspunten voor een studie naar de betekenis van de elites van een beweging 
die in haar nadagen verkeert. De eerste benadering stelt kort gezegd dat een 
sociale beweging blijft bestaan zolang mobiliserende en ondernemende elites er 
heil in zien. De elites in het model van Weber-Michels opereren daarentegen 
niet autonoom maar worden beïnvloed en gestuurd door organisatorische 
processen, die een sociale beweging doen verzanden in bureaucratische structu
ren. Dit gaat samen met concentratie van de zeggenschap in enkele handen: 
oligarchisering. Ten onrechte verwaarlozen beide visies de ideologische compo
nent. Ze hebben daarom weinig oog voor uiteenlopende en veranderlijke 
motivaties van elites. Daar komt bij dat ze ook geen aandacht hebben voor de 
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mogelijkheid dat opeenvolgende generaties elk een specifieke betrokkenheid bij 
de beweging aan de dag leggen en daarmee het verloop van die beweging een 
bepaalde 'natuurlijke' wending geven. 

Met deze vragen en noties in gedachten, is dit hoofdstuk als volgt opgezet. 
In de eerste paragraaf komen enkele algemene organisatorische en financiële 
veranderingsprocessen aan de orde die van invloed zijn geweest op het recrute-
ren en functioneren van de Arnhemse katholieke elites gedurende het tijdvak 
1920-1985. De tweede paragraaf behandelt de financiële betrokkenheid van die 
elites bij hun beweging. In paragraaf drie wordt de betekenis van familisme 
bekeken. In paragraaf vier tenslotte staan de bestuurlijke netwerken centraal, 
en passeren de leden van de kerngroep de revue. 

1. ELITES AAN BANDEN 

Een aantal effecten van organisatorische processen als schaalvergroting, bureau
cratisering en professionalisering voor het functioneren van de Arnhemse elites 
laat zich aanwijzen. 

In de eerste plaats gingen Arnhemse bestuurders een schakel vormen in een 
diocesaan en nationaal, centraal bestuurd geheel waarin bezoldigde functionaris
sen en professionals de boventoon voerden. Dit bracht onder meer met zich 
mee dat bestuurders van steeds meer Arnhemse organisaties hun directieven 
van bovenaf ontvingen. De verticale integratie in nationale katholieke kaders en 
netwerken werd voor een groeiend aantal Arnhemse bestuurders minstens zo 
belangrijk als de horizontale integratie in lokale kaders en netwerken. 

In de tweede plaats kwam werk dat eerst door onbezoldigde vrijwilligers werd 
verricht, geleidelijk in handen van betaalde vakkrachten. Een facet van deze ver
schuiving zagen we al. Organisaties die van oudsher gewoon waren om met vrij
willigers te werken, ging het aan kader ontbreken, verdwenen mede daardoor 
geleidelijk naar de achtergrond (Vmcentiusvereniging), vonden andere doelstellin
gen (R.K. Armbestuur) of werden opgeheven (Elisabethvereniging). Als tweede 
facet noemen we een nieuwe verantwoordelijkheid van veel bestuurders van Arn
hemse organisaties, namelijk als werkgever van een groeiend leger bezoldigde 
functionarissen en professioneel opgeleide vakkrachten. Als zodanig kwamen zij 
voor de taak te staan voldoende financiële middelen te mobiliseren om het rela
tief kostbare personeel te betalen. Het derde facet betreft het proces van profes
sionalisering en specialisering dat de bestuurders zelf ook doormaakten. Bestuur
lijke taken werden in steeds mindere mate gecombineerd met vrijwilligerswerk, 
en van generalist (functies in meerdere sectoren) ontwikkelden de bestuurders 
zich tot specialist (functies in slechts één sector). Van regent werden ze manager. 

Ten derde ontwikkelden beambten en professionals een eigen arbeidsethos 
en eigen opvattingen over de kwaliteit van de dienstverlening. Ze weken daarbij 
hoe langer hoe meer af van het religieus-moralistische ethos van vrijwilligers en 
religieuzen, hetgeen leidde tot een verwijdering tussen vakkrachten enerzijds en 
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vrijwilligers en religieuzen anderzijds. Het professionele ethos werd geleidelijk 
dominant. Mede in samenhang hiermee voltrok zich een proces van laïcisering, 
en vond een toenadering plaats tussen katholieke en niet-katholieke professionals. 

In de vierde plaats gaf de groeiende autonomie van de professionals 
aanleiding tot talloze spanningen met en onder bestuurders. Het topkader van 
stedelijke organisaties hield zich in steeds ruimere mate bezig met beleids
matige en bestuurlijke taken. Op den duur zagen de bestuurders het vooral als 
hun taak om goede voorwaarden te scheppen voor het zelfstandig functioneren 
van de professionals als hoge prioriteit. 

Tenslotte de financiële kant van de zaak. Voor de salariëring van het met 
name na 1945 gestaag groeiend aantal vakkrachten werden externe subsidies 
onmisbaar, vooral toen er geen beroep (meer) kon worden gedaan op religieu
zen als relatief goedkope arbeidskracht.2 De financiële bijdrage vanuit het 
katholieke achterland liep gaandeweg terug, deels omdat de overheid toch wel 
betaalde, deels omdat de traditionele, interne bronnen van financiering op
droogden. Hoe dan ook, ondanks de groei van de externe subsidies hadden 
bestuurders van veel katholieke organisaties tot aan de periode rond 1970 de 
taak om in eigen kring aanvullende middelen te vinden, en of te zoeken naar 
methoden van kostenbesparing. 

De hierboven beschreven effecten waren niet alleen in de verzorgingssector 
merkbaar, maar manifesteerden zich tevens in de sociale sector. Binnen de 
plaatselijke katholieke arbeidersbeweging bijvoorbeeld, nam de afstand tussen 
leiding en leden eveneens toe, en daalde de participatie van leden naar een 
bedenkelijk laag niveau. 

Een conflict dat zich in de jaren twintig afspeelde in het Elisabeth Gasthuis 
wordt hierna uitgewerkt als oudste voorbeeld van een strijd om professionalise
ring en professionals.3 Vervolgens wordt afzonderlijk aandacht besteed aan het 
kostenaspect van schaalvergroting en professionalisering. Met een voorbeeld 
wordt aangetoond dat het de pastoors (en regenten) sinds ca. 1930 geleidelijk 
aan een belangrijke machtsbron ging ontbreken, namelijk de mogelijkheid om 
religieuzen als goedkope arbeidskracht in te schakelen. 

Bestuurlijke transformaties in het Elisabeth Gasthuis 
Door een statutenwijziging in 1921 kwam het dagelijks bestuur van het Elisa
beth Gasthuis in handen van de pastoor van de Eusebiusparochie en twee 
leken. Moeder-overste zou hun bij die taak terzijde moeten staan. Vreemd 
genoeg kwam de in dat jaar benoemde geneesheer-directeur A. Wubbe in het 
bestuurlijke verhaal niet voor. Van meet af aan deden zich echter op het 
grensgebied van medisch en huishoudelijk gezag de nodige wrevels voor tussen 
moeder-overste en de geneesheer-directeur, onder meer over de leerlingver-
pleegsters die sedert 1921 in het ziekenhuis werden opgeleid. 

Onder druk van de aan het ziekenhuis gelieerde medische specialisten 
benoemden de regenten Wubbe uiteindelijk in 1926 wel als bestuurslid en 
plaatsten onder zijn gezag een nieuw te benoemen administrateur. Moeder-
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overste was furieus en deed er alles aan om het werk van de geneesheer
directeur en zijn administrateur te bemoeilijken. Bovendien trachtte zij via het 
Duitse moederhuis de regenten onder druk te zetten om de oude situatie te 
herstellen. Uiteindelijk kwam de aartsbisschop er ook nu weer aan te pas om 
het conflict te beslechten. Een externe commissie van drie medici en een 
geestelijke kreeg van hem in 1928 de taak een onderzoek in te stellen naar de 
taakverdeling binnen het ziekenhuis. 

De conclusies in het rapport van deze commissie lieten aan duidelijkheid 
weinig te wensen over. In het rapport werden de Franciscanessen van Münster 
beschouwd als een Fremdkörper waar zelfs de aartsbisschop geen vat op had. 
Vanuit het moederhuis te Munster beheerden zij het Arnhemse Gasthuis in 
feite als een koloniale nederzetting naar Duitse normen en wetten. Daarbij 
kwam nog dat de regenten jarenlang alles hadden overgelaten aan moeder
overste. Zij hadden verzuimd bijtijds de verantwoordelijkheden van de genees
heer-directeur effectief te beschermen op het medische, economische en 
administratieve vlak. De geneesheer-directeur werd op zijn beurt vooral verwe
ten de leerling-verpleegsters teveel vrijheid te laten. De commissie stelde voor 
in officiële overeenkomsten en contracten een nieuwe situatie vast te leggen.4 

Voordat aan dit advies gehoor werd gegeven, boog een bestuurscommissie 
zich nog eens over het rapport. In een lijvige reactie poogden zij eerst hun 
eigen straatje schoon te vegen, om vervolgens de meeste voorstellen van de 
bisschoppelijke commissie te onderschrijven.5 In 1929 werd de arbeidsverdeling 
tussen de geneesheer-directeur, de administrateur en moeder-overste in con
tracten vastgelegd; medici speelden voortaan een erkende dominante rol in het 
ziekenhuis. In dat jaar werden er ook reglementen opgesteld voor verpleegsters, 
zowel voor religieuzen als leken. Hierin werd onder meer bepaald dat leken-
verpleegsters na het behalen van het diploma ziekenverzorging elders een 
werkkring moesten zoeken. De religieuzen wisten aldus de leken-verpleegsters 
voorlopig op veilige afstand te houden. 

Die situatie veranderde in 1948 toen de Franciscanessen van Münster plaats 
maakten voor de Dominicanessen van Neerbosch. Vanaf die tijd kregen steeds 
meer lekenverpleegsters kaderfuncties aangeboden. Bovendien werkten de 
nieuwe zusters — anders dan hun voorgangsters — onder gelijke arbeidsvoor
waarden als de lekenverplegenden. Het traditionele monastieke arbeidsethos 
kwam hiermee op de tocht te staan. Ongeveer gelijktijdig hiermee dienden zich 
verschillende bestuurlijke veranderingen aan. Zo trad de pastoor van de Euse-
biusparochie niet langer meer op als voorzitter van het bestuur van het gasthuis. 
Hij of een andere priester werd als bisschoppelijk commissaris aan het bestuur 
van zeven regenten toegevoegd. Verder was er volgens de geschiedschrijver van 
het Elisabeth Gasthuis sprake van een "burgerlijke invasie in het regentenrijk": 
in het bestuur maakten leden van regentenfamilies plaats voor vertegenwoordi
gers van de opgeklommen burgerij van middenstanders en arbeiders.6 Verhoe
ven doelt hiermee op waarnemend burgemeester С Matser en manufacturier 
N. Hoefsloot, die beiden in 1945 als bestuurder werden aangetrokken. 
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De grootste veranderingen voltrokken zich pas in de jaren zestig. De toen 
opgestelde richtlijnen met betrekking tot het periodiek aftreden en de maximum 
leeftijd van bestuurders maakten een formeel eind aan het bewind van regen
ten, die immers gewend waren aan benoemingen voor het leven. Een andere 
indicatie van het nieuwe bestuurlijke regime gaf de benoeming van een vrouw 
— H. Klompé, een zus van de minister — als secretaris van het bestuur van het 
Elisabeth Gasthuis in 1964.7 Vervolgens verloor het clericale element aan 
betekenis: het aantal actieve zusters nam af (de communiteit van de Zusters van 
Neerbosch nam in 1981 afscheid van het gasthuis; in 1991 vertrok de laatste 
religieuze als personeelslid), de rector werd vervangen door een pastorale 
werker, en tenslotte verviel in 1970 de functie van bisschoppelijk commissaris. 
De deken van Arnhem kreeg in dat jaar een adviserende stem in het bestuur 
van het ziekenhuis. 

De teloorgang van een machtsbron: goedkope religieuzen 
Mogelijkheden om religieuzen als goedkope arbeidskracht in te schakelen 
waren er in de jaren twintig volop. Ordes en congregaties hadden nog de 
beschikking over een uitdijend leger arbeidskrachten, terwijl pastoors en 
regenten toen juist arbeidsplaatsen te bieden hadden. Door een combinatie van 
een aanhoudend grote vraag naar religieuze arbeidskrachten met een al slin
kend aantal intredingen ontstond halverwege de jaren dertig een situatie waarbij 
de religieuzen zelf kieskeuriger konden worden en meer voorwaarden voor 
vestiging en aan werkzaamheden gingen stellen. Ook zij wilden profiteren van 
de door subsidies verkregen ruimere armslag van de katholieke beweging. Via 
landelijke afspraken wisten diverse ordes en congregaties bovendien te voor
komen dat ze tegen elkaar werden uitgespeeld. Met het duurder en schaarser 
worden van de religieuzen verdween voor veel instellingen een van de mogelijk
heden tot kostenbesparing. Voor de bestuurlijke elite van clerus en regenten 
ging daarmee een belangrijke machtsbron verloren. 

Een Arnhems voorbeeld van deze ontwikkeling betreft de werving van 
fraters voor het runnen van het in 1937 door Insula Dei opgerichte internaat 
voor jongens-schipperskinderen St. Nicolaas, gesitueerd in de Jozefparochie. De 
reeds in Arnhem werkzame Fraters van Utrecht werden door het regentencol
lege van Insula Dei als eersten benaderd voor het werk op dit internaat. Deze 
aan de aartsbisschop rekenplichtige congregatie kwam na diverse onderhande
lingen met de regenten niet tot een akkoord over de voorwaarden. De regenten 
waren de traditionele verhouding met de Zusters van Tilburg gewend en wilden 
op een vergelijkbare voet met de fraters in zee gaan. De fraters eisten echter 
"loon naar arbeid" en wilden daarom — anders dan de zusters — geen afstand 
doen van door subsidie gedekte salarissen. In geen geval wensten zij weldoeners 
van een instelling te worden en buiten kennis te blijven van de financiën van 
het internaat. Zij schreven dit ook aan alle Nederlandse congregaties van 
mannelijke onderwijsgevende religieuzen, die sinds enige tijd een gemeenschap
pelijk beleid hadden in dit soort zaken.8 
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De regenten heropenden vervolgens de onderhandelingen. Zij boden de 
fraters nu wel loon naar werken, maar probeerden hun gram te halen door 
— zoals zij gewend waren te doen bij de zusters — een dagelijkse controle en 
bespreking te eisen van uitgaven en bestellingen. Pastoor Van de Loo van de 
Jozefparochie verplichtte bovendien de fraters en de intemaatsjongens tot het 
bijwonen van de mis op zondag in zijn kerk. Hiermee liepen de fraters fel 
begeerde inkomsten mis. Zij bedankten uiteindelijk voor de eer: zij wensten als 
gelijkberechtigde partners erkend te worden door pastoor en regenten, en 
vreesden complicaties door de commerciële interesse van de lekenregenten.9 

De Broeders van Maastricht kwamen later in 1937 wel tot overeenstemming. 
Nog geen drie jaar later werden de jongens van het internaat vervangen door 
meisjes en de Broeders van Maastricht door de Zusters van Tilburg.10 

De voorbeelden van het Elisabeth Gasthuis en de Fraters van Utrecht laten 
zien dat organisatorische en financiële veranderingsprocessen hebben geleid tot 
wisselende machtsverhoudingen binnen de bestuurlijke elites. De artsen in het 
Elisabeth Gasthuis waren met hun acties in de jaren twintig de eerste profes
sionals binnen de katholieke beweging te Arnhem, die zich sterk maakten voor 
professionele autonomie alsmede voor erkenning van specifieke deskundig
heden. Pas jaren, zelfs decennia later volgden andere beroepsgroepen hun 
voorbeeld: van psychologen, maatschappelijk werkers tot pastorale werkers. De 
voor het gasthuis beschreven conflicten en verschuivingen deden zich vroeg of 
laat tevens voor in veel andere katholieke organisaties.11 

De houding van de Fraters van Utrecht in 1937 was symptomatisch voor het 
machtsverlies van de plaatselijke geestelijkheid en de regenten ten gunste van 
ordes en congregaties. Ordes en congregaties lieten zich steeds minder welge
vallen en stelden eisen aan werk en vergoeding. Krenterige regentencolleges 
ontkwamen op den duur niet meer aan bijstelling en vernieuwing van de 
contracten met de religieuzen.12 Hier achter ging — vooral na 1945 — een 
tweede vorm van machtsverlies schuil, niet alleen voor de plaatselijke geestelijk
heid maar evenzeer voor de ordes en congregaties. Voor de financiering van de 
beroepskrachten moest in toenemende mate een beroep op de overheid worden 
gedaan, terwijl er tegelijkertijd steeds minder religieuzen beschikbaar waren die 
aan de door de overheid opgestelde professionele kwaliteitscriteria voldeden. 

2. FINANCIËLE BETROKKENHEID VAN DE ELITES 

Waren er na 1920 nog weldoeners actief? Was er een bijzondere financiële rol 
weggelegd voor de bestuurlijke elite? Met behulp van die vragen wordt in deze 
paragraaf onderzocht of financiële draagkracht en toewijding een rol speelde bij 
de recrutering en motivatie van bestuurders tijdens de periode 1920-1985. 

We mogen aannemen dat de bestuurlijke elites na 1920 deelnamen aan 
incidentele financiële acties voor bepaalde katholieke projecten. Zowel elites als 
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massa leverden rechtstreeks of via kerkelijke collectes bijdragen aan paro
chiekas, missie, priesteropleiding, jeugdwerk, armenzorg of onderwijs. Maar 
verstrekten de bestuurlijke elites daarnaast aanzienlijke schenkingen aan een of 
meer katholieke organisaties, zoals zij vóór 1920 gewoon waren te doen? Uit 
tabel 50 blijkt dat het aantal weldoeners onder de elite tijdens het interbellum 
flink afnam. Het waren er altijd nog genoeg om er even bij stil te staan. 

Tabel 50. Gegevens over de financiële betrokkenheid van de elite bij de katho
lieke beweging, in absolute aantallen. 

Fundaties, schenkingen, legaten 
Donateur R.K. HBS (1921-1934) 
H. Hartparochie 
Actie Sociaal Charitatief Centrum 1961 

Totaal bestuurders 

1920 

20 
28 
18 

179 

1930 

14 
29 
12 

169 

1940 

9 
21 

137 

1950 

4 

117 

1960 

13 

133 

1970 

~ 

95 

1980 

~ 

24 

Het stichten van fundaties raakte geleidelijk uit de tijd, zeker die met eeuwig
durende verplichtingen. Oude fundaties met uitgebreide en langlopende ver
plichtingen werden zelfs tot last van besturen van parochies en organisaties 
wegens inflatie en verminderde opbrengsten.13 Ook na 1920 behoorde een 
relatief groot deel van de fundatoren — overwegend weduwen en kinderloze 
echtparen — tot de inmiddels welbekende families: Van Nispen tot Sevenaer, 
Cremers, Terwindt, Van Wijnbergen, Walters en Robbers.14 Daarnaast valt op 
dat nagenoeg alle pastoors die tot aan hun dood in Arnhem werkten, wel 
fundaties stichtten ten behoeve van hun parochie, maar niet ten nutte van 
organisaties.15 Bij leven kwamen verschillende pastoors herhaaldelijk met 
bedragen voor organisaties over de brug, maar de omvang van deze schenkin
gen stonden niet in verhouding tot wat voorgangers als Van Basten Batenburg 
en Dobbelmann deden. 

Konden we een serie personen en families noemen die in de periode 1850-
1920 bijzondere financiële activiteiten aan de dag legden, voor het tijdvak na 
1920 hebben we slechts vier opvallende namen kunnen selecteren. Om te 
beginnen pastoor "gironummer" Van de Loo van de Jozefparochie. Hij mobili
seerde veel geld voor de bouw van kerk, klooster, pastorie en jeugdhuis, en 
maakte daardoor eerder naam als financieel manager dan als weldoener.16 Dat 
laatste gold ook voor lakenhandelaar A. Donders sr., regent van Insula Dei, die 
bij vele transacties van katholieke organisaties betrokken was, met name waar 
het de aan- en verkoop van onroerend goed betrof.17 Derde in de rij is de 
ongehuwde koopman H. Kohlmann die in 1940 de financiële basis legde voor 
de Kohlmanstichting, het vervolg van het Walburgishofje.18 Tenslotte de in
dustrieel T. van Schaik, minister van verkeer en energie in het kabinet Scher-
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merhorn (1945-1946).19 Als adjunct-directeur van de ENKA bemoeide kerk
meester Van Schaik zich in 1929 persoonlijk met de opvang van het grote 
aantal katholieke meisjes dat in zijn bedrijf werkte. Hij stelde een herenhuis 
beschikbaar aan de Stichting Pius-X, de instantie die verantwoordelijk was voor 
de materiële infrastructuur van het katholieke jeugdwerk voor (fabrieks)meis-
jes.20 

Dat in mei 1932 voor de financiering van het tweede huis van deze stichting 
geld werd geleend bij enkele particulieren, en dat enkele maanden later voor 
het derde huis het benodigde kapitaal geleend werd bij een bank onder voor
waarde dat de gezamenlijke kerkbesturen garant stonden voor de jaarlijkse 
rente, is tekenend voor de veranderende financiële basis van katholieke organi
saties.21 Na 1945 manifesteerden particuliere geldschieters — zowel pastoors en 
leken als 'katholieke' bedrijven — zich slechts in bescheiden mate, meestal ten 
behoeve van de jeugdzorg en het bijzonder gezinswerk.22 

Om na te gaan of financiële acties hetzelfde beeld te zien geven van een 
teruglopende participatie van de bestuurlijke elite, hebben we drie acties 
onderzocht: een campagne van 1917 tot 1921 voor de bouw van de H. Hartkerk, 
een permanente actie in de jaren twintig en dertig ten behoeve van de R.K. HBS, 
en tenslotte een donateursactie van het Sociaal Charitatief Centrum in 1961. 
Tabel 50 geeft de cijfers. 

Voor de bouw van de H. Hartkerk werd een beroep gedaan op de milde 
gaven van katholieke Arnhemmers. In 1918 plaatste kapelaan G. van Schaik de 
eerste oproep in het Katholiek Zondagsblad om geld te geven voor een nieuwe 
parochie.23 Als beloning zou "ieder penningske" in dit blad vermeld worden, 
inclusief de eventuele bijzondere intenties van de schenkers. Meer dan drie jaar 
lang stonden giften en intenties vermeld op de voorpagina van het zondagsblad. 
Enkele voorbeelden: "twee kwartjes uit de spaarpot van Johan, Marietje en 
Albert"; "drie gulden voor de bekering van oom"; "vijf gulden ter ere van de 
H. Antonius voor het terugvinden van een dierbaar bezit".24 Op diezelfde 
wijze werden later ook bijdragen voor de Mariakapel en voor de Jozefparochie 
publiek bekend gemaakt. De namen van de 44 personen die meer dan flOO,-
ineens gaven, werden daarnaast nog eens in een apart register opgetekend. Uit 
tabel 50 blijkt dat 18 van de 44 geregistreerde weldoeners in 1920 tot de 
bestuurlijke elite behoorde, in 1930 waren er dat 12.25 

Een tweede financiële actie had betrekking op de R.K. HBS. De HBS begon 
in september 1921 het eerste leerjaar. Vanaf 1924 tot ca. 1950 was er sprake 
van een structureel begrotingstekort, met name veroorzaakt door de rentelast 
op de bouwschuld. In de eerste jaren werd dit gedekt door de pastoors en door 
enkele Vrienden' van de R.K. HBS. Zij stonden bijvoorbeeld in 1926 persoonlijk 
garant voor een lening bij de Gelders Spaarbank. Donateurs en kerkelijke 
collectes boden echter steeds minder soelaas. Het aantal betalende donateurs 
was van 86 in 1925 gedaald tot nog geen 40 in 1930. Zoals in tabel 50 naar 
voren komt, behoorde minder dan de helft van de genoemde 86 tot de bestuur-
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lijke elite in 1920, terwijl in 1930 ongeveer drie kwart van de donateurs deel uit 
maakte van de bestuurlijke elite. Het slinkend aantal donateurs en de daling 
van het aantal leerlingen deden in 1929 de penningmeester verzuchten: "alleen 
de zegen van God kan nog helpen, welke we over onzen arbeid van Hem moet 
afsmeeken door het opdragen bijvoorbeeld van H.H. Missen in onze school-
kapel, en een meer intensiever en financiële steun van geheel katholiek Arn
hem".2* Naar aanleiding van een brandbrief van de geestelijkheid in 1932 
kwamen parochies en katholieke instellingen als de Gelders Spaarbank, Insula 
Dei, de Mariastichting en het Elisabeth Gasthuis met grotere jaarlijkse bedra
gen over de brug.27 Alleen door die steun kon het verlies binnen de perken 
gehouden worden. Deken Stockmann gaf met een persoonlijke gift het voor
beeld. 

Tenslotte de donateursactie van het sec in 1961. In 1961 moest de katho
lieke gemeenschap 25% van de kosten van deze organisatie opbrengen. Via 
parochiële collectes en bijdragen van organisaties was bijna de helft hiervan 
gegarandeerd. Om het resterende bedrag bijeen te krijgen, werd een select 
gezelschap van ca. 80 katholieke ondernemers, notarissen, advocaten, artsen, 
accountants, architecten en andere weigestelden schriftelijk benaderd met het 
verzoek een eenmalige of periodieke bijdrage te leveren.28 Bijna een zesde 
deel maakte deel uit van de bestuurlijke elite in 1960. Evenmin als de actie in 
1957, toen bedrijven met hetzelfde verzoek waren aangeschreven, bood deze 
actie een structurele oplossing.29 Er moest ten lange leste toch weer een 
beroep gedaan op de parochies om met hogere bijdragen voor de dag te komen, 
maar in feite was toen reeds alle hoop gevestigd op een maximale subsidiëring 
door de overheid. 

Na 1920 boden achtereenvolgens noch weldoeners, particuliere geldschieters, 
donateurs, en andere katholieke organisaties noch parochies een structurele 
oplossing van financiële problemen van katholieke organisaties. Toegang tot 
externe financieringsbronnen werd mede daardoor een belangrijker recrute-
ringscriterium dan de welgesteldheid van individuele bestuurders of toegang tot 
andere interne bronnen van financiering zoals katholieke organisaties en 
parochiekassen. Ambtenaren en politici wonnen veld ten koste van regenten en 
geestelijken. Deze omslag kreeg na 1945 een definitief karakter. 

3. NETWERKEN ROND FAMILIES, SCHOLEN EN VERENIGINGEN 

Nam met de geconstateerde daling van het aantal familierelaties onder de 
katholieke elite te Arnhem tevens de betekenis van familisme af? Ging het 
verdwijnen van oude old-boy networks samen met de komst van nieuwe sociale 
netwerken? 

Na 1920 nam de betekenis van familierelaties af als kanalen waarlangs 
recrutering van financiën en bestuurders plaatsvond. Het grootste deel van de 
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groep weldoeners behoorde weliswaar nog tot families die generaties lang sterk 
vertegenwoordigd waren in de Arnhemse katholieke elite, maar na 1920 nam 
deze groep in betekenis en omvang af. Een soortgelijke vervaging van het feno
meen familisme deed zich voor bij het recruteren van bestuurders. De erfopvol
ging van vader door zoon of van oom door neef kwam steeds minder voor. 

De old-boy networks van katholieke kostscholen verloren na 1920 hun 
exclusief karakter alsmede hun practische betekenis voor de katholieke bewe
ging te Arnhem. Het Katholiek Gelders Lyceum nam deze rol niet over, 
evenmin als de R.K. Umversiteit te Nijmegen, de Tilburgse R.K. Leergangen of 
de katholieke studentencorpora in den lande. Om op het spoor te komen van 
nieuwe sociale kringen die mogelijk bij de recrutering van bestuurders een rol 
gespeeld hebben, hebben we onderzocht in hoeverre de bestuurlijke elite als lid 
was aangesloten bij enkele plaatselijke katholieke organisaties. 

Tabel 51. Het percentage leken-bestuurders dat lid is geweest van diverse 
verenigingen, per peiljaar. 

Lidmaatschappen 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Vincentiusvereniging 
R.K. Middenstandsverenigmg 
Adelbertvereniging 
R.K. Werkgeversvereniging 
R.K. Werkliedenvereniging 

Totaal leken-bestuurders 162 150 121 109 126 91 

Duidelijk komt in tabel 51 naar voren dat de relatief nieuwe sociale kringen 
rond standsorganisaties ook in de periode 1920-1950 qua omvang niet konden 
tippen aan de traditionele kring rond de Vincentiusvereniging. Vanaf 1920 tot 
in de jaren vijftig was een derde tot een kwart van de bestuurlijke elite lid van 
deze charitatieve vereniging. Dat nam daarna snel af.30 De standsorganisaties 
van arbeiders, middenstanders en werkgevers verloren zelfs al eerder terrein 
onder de Arnhemse bestuurlijke elite. De cijfers spreken voor zich. 
— Van de in totaal 33 Arnhemse leden van de Algemene R.K. Werkgeversver
eniging was in 1920 bijna de helft lid van de bestuurlijke elite. Daarna nam het 
aantal leden van deze vereniging af en daarmee daalde hun aandeel in de elite 
eveneens. 
— De werkliedenvereniging was in 1920 met 23 leden vertegenwoordigd, de 
verschillende vakorganisaties meegerekend. Dat aantal liep daarna terug. 
— Op basis van de cijfers voor 1930 en 1970 menen we te mogen stellen dat 
voortdurend ongeveer 15% van de bestuurlijke elite lid was van de Hanze. 
— De rol van de Vincentiusvereniging als potentiële ontmoetingsplaats en refe
rentiekader voor een tamelijk grote groep bestuurders werd in de jaren vijftig 

32 
-
-
9 
14 

28 
17 
. 
-
. 

30 
-
13 
5 
11 

23 
-
20 
6 
. 

10 
-
26 
-
9 

4 
13 
21 
-
-
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overgenomen door de Adelbertvereniging. Prijkten op de ledenlijsten van deze 
vereniging voor de hogere en leidinggevende stand vóór 1940 slechts namen van 
rechters, advocaten, notarissen, werkgevers en enkele hogere ambtenaren, in de 
loop van de jaren vijftig domineerden leraren, makelaars en andere vertegen
woordigers van middengroepen. Kenmerkend voor de Adelbertvereniging in die 
tijd was daarnaast het grote aantal allochtonen. Vooral wanneer nieuwkomers 
in hun oude woonplaats lid van de Adelbertvereniging waren geweest, werden 
ze al snel in de Arnhemse vereniging opgenomen. Al deze feiten wijzen op een 
teloorgang van relatief gesloten en standsgebonden, lokale sociale kringen. Voor 
zover er nog contacten bestonden binnen de katholieke elite, droegen ze 
meestal slechts een incidenteel en vrijblijvend karakter. 

4. NETWERKEN IN BEWEGING TUSSEN 1920 EN 1985 

Tabel 52 laat zien dat de omvang van het bestuurlijke netwerk daalde van 1920 
tot in de jaren vijftig. In 1960 manifesteerde zich een opmerkelijke, kortstondige 
groei. Daarna was er sprake van een snelle inkrimping. Opvallend is het 
wisselvallige verloop van de daling van het aantal sterke relaties sinds 1920. 

Tabel 52. De relaties in het bestuurlijke netwerk verdeeld naar sterkte, in 
percentages en per peiljaar. 

1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

MULTIPLICITEIT 

1 

82 
88 
85 
88 
89 
91 
88 

2 >3 

15 
10 
12 
11 
10 
8 

12 -

Totaal verschillende 
relaties 

(N = 100%) 

1152 
672 
353 
302 
727 
94 
16 

Alle relaties 

1390 
762 
417 
341 
808 
103 
18 

De fase van consolidatie ging korte tijd na 1960 over in een fase van snelle 
inkrimping en verval, zo kan worden betoogd. Maar de cijfers vertekenen. In 
feite was de ontbinding van de netwerken al vóór 1960 in volle gang; het 
uiteenvallen werd door toedoen van netwerkorganisaties als het SCC en de R.K. 
Schoolraad slechts op gekunstelde wijze vertraagd. Het breukvlak tussen de 
fasen van consolidatie en inkrimping situeren wij daarom vroeg in de jaren 
vijftig. Overzicht 4 geeft een lijst van de centrale personen tijdens de peiljaren 
1930, 1940 en 1950, met vermelding van het aantal functies en het aantal 
directe contacten. Overzicht 5 geeft vergelijkbare informatie voor de jaren 1960, 
1970 en 1980. Ter herinnering: personen staan centraler in de kerngroep 
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(bestuurders met minimaal twee functies) naarmate ze met meer andere 
personen uit die groep directe contacten kunnen onderhouden. Op basis van 
deze overzichten worden hierna verschuivingen in de samenstelling van en 
rangorde binnen de Arnhemse katholieke elite in beeld gebracht. Om na te 
kunnen gaan in hoeverre 1940-1945 een trendbreuk betekende is de fase van 
consolidatie in twee periodes opgesplitst: een voor-oorlogse (1920-1940) en een 
na-oorlogse (vanaf 1945 tot in de jaren vijftig). 

Elites en netwerken tijdens het interbellum, 1920-1940 
In 1930 bestond de kerngroep uit een krappe honderd leden, waarvan ongeveer 
25% als centrale persoon kan worden aangemerkt. In 1940 lag dat percentage 
ongeveer gelijk. Over de meest centrale personen kan geen twijfel bestaan. In 
1930 scoorde pastoor Bos het hoogst met maar liefst 12 verschillende functies 
en directe contacten met 45 andere leden van de kerngroep. In 1940 viel deze 
eer te beurt aan deken Stockmann. De geestelijkheid vormde in beide jaren de 
kern van het bestuurlijke netwerk. Zij was niet alleen sterk vertegenwoordigd 
onder de centrale personen (zes pastoors en twee kapelaans in 1930, en zes 
pastoors in 1940), maar zij waren tevens bij nagenoeg alle sterke relaties 
betrokken. Wat dit laatste betreft hadden ze alleen in 1940 enige concurrentie 
van plaatselijke politici: ook de relaties tussen de wethouders C. Matser en H. 
Klompé en tussen laatstgenoemde en raadslid J. Usselmuiden waren sterk. Uit 
overzicht 4 blijkt dat de groep centrale personen in 1930 zeven kerkmeesters 
telde tegenover maar twee raadsleden: Usselmuiden en Van de Sand. In 1940 
waren er naast vijf kerkmeesters tevens vijf raadsleden: J. Usselmuiden, J. 
Bervoets, H. Klompé, A. Nijenhuis en F. van Nispen tot Sevenaer. Conclusie is 
dat het kerkelijke domein (geestelijkheid en kerkmeesters) overheerste, maar 
dat het politieke domein terrein won in de jaren dertig. 

Twee kwesties interesseren ons in het bijzonder. Ten eerste de vraag naar 
de continuïteit in de samenstelling van de top van de katholieke elite. Door 
welke nieuwe categorieën bestuurders werden de oude opgevolgd? De tweede 
kwestie betreft de mate van eenheid en eensgezindheid binnen die elite. 

Continuïteit of vernieuwing. Generalistisch ingestelde en lokaal georiënteerde 
bestuurderscategorieën behielden een dominante positie binnen de lokale 
netwerken. Pastoors waren generalisten bij uitstek: zij vervulden doorgaans 
bestuursfuncties in veel verschillende, lokale organisaties. Dat gold tevens voor 
nagenoeg alle kerkmeesters, ook in deze periode heren van stand en standing: 
fabrikant, accountant, koopman, notaris, bankier of advocaat. De "patronaats-
heren" behoorden eveneens tot de generalisten. In 1930 waren timmerbaas J. 
van Leeuwen, onderwijzer H. Braam en bankemployé H. van Herwijnen de meest 
markante exponenten hiervan. De eerste twee waren op hoge leeftijd en hadden 
in 1930 al een lange bestuurlijke carrière binnen de Arnhemse katholieke 
beweging achter de rug.31 Van Herwijnen was een nieuwkomer, die kort na zijn 
komst in Arnhem actief werd voor de plaatselijke katholieke beweging.32 
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Overzicht 4. De centrale personen in de kerngroep, 1930 - 1950 

Naam 

J C P Bos 
FLJ Stockmann 
W G A J van Berkel 
H H van Herwijnen 
Ρ FA Cremers 
CHA Terwindt 
C A N Schoemaker 
J F van Leeuwen 
B A Nieuwenhins 
H P Vale 
A Th Dolmans 
H Mocking 
H G J van de Sand 
G M J Waanders 
SThJ Roes 
H M L H van de Loo 
E A W Welman 
A Donders sr 
H G W Usselmiuden 
J J W Usselmuiden 
HJWJ Remmers 
A JA van Maanen 
ThVJM Feldbrugge 
A MA van de Ven 
J Cremers-Van Nispen 
tot Sevenaer 

H Braam 
G Voskuilen 
J Ρ Bervoets 

FJ M van Nispen tot Sevenaer 
С Nolet 
GA Grundemann 
AA H M Plochg 
A Nijenhuis 
H MA Klompé 
WFJ BoUen 
A Donders 
FA Donders 
AJJ Wubbe 
J С WJ Hermans 
JJ Donders 
JThG Reyers 
J W E van Haaren 
W F P Bosbouwers 
H JA Verberk 
J J H van Rossum 
J H Galama 
CG Matser 
AJJ Usselmuiden 
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beroep 1930 
F R 

pastoor 
pastoor 
pastoor 
bankier 
raadsheer 
fabrikant 
huisarts 
tunmerbaas 
pastoor 
wegenbouwer 
accountant 
pastoor 
grossier 
kapelaan 
notaris 
pastoor 
kapelaan 
koopman 
architect 
accountant 
leraar 
landbouwer 
notaris 
bankier 

onderwijzer 
pastoor 
advocaat 
raadsheer 
notaris 
bankier 
advocaat 
timmerman 
koopman 
beambte 
koopman 
koopman 
medisch dir 
rechter/advocaat 
wijnhandelaar 
arbeider 
schoenwinkelier 
beambte 
fabrieksdirecteur 
deken 
pastoor 
burgemeester 
accountant 

12 
10 
8 
4 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
2 
7 
3 
5 
4 
4 
3 
3 
4 
6 
5 
4 
4 
4 

4 
4 

— 
— 
_ 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
— 
1 
2 
— 
3 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
3 

_ 

45 
40 
39 
29 
27 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
23 
22 
20 
20 
20 
20 
19 
18 
16 
16 
16 
16 
16 

13 
8 

— 
— 
— 

17 
15 
— 

16 
10 

— 
— 
— 

17 
— 

12 
10 
— 
— 
— 
— 
— 

10 

— 

1940 1950 Κ Ρ O 
F R F R 

10 30 - - χ - -
6 21 — — χ — χ 

3 11 - - χ χ -
— — — — X — X 

2 11 - - - - -
2 5 
4 16 — — χ — — 

2 15 1 — χ — — 
6 18 — — χ - — 
1 — — — — χ χ 
— — — — — — χ 

4 16 — — χ - -

2 9 1 — - - -
6 11 5 5 — χ χ 
2 3 — — χ — χ 
3 11 - — χ 
3 8 1 - χ - -

χ 

X 

8 
5 
4 
6 
4 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
2 

— 
— 
3 
— 

28 
24 
22 
21 
19 
16 
15 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
11 
11 
— 
— 
8 

— 
— 

12 
— 

4 

— 
3 
— 
— 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
— 
2 
4 
1 
5 
4 
4 
6 
4 
2 
3 

18 

— 
11 
— 
— 
3 

— 
— 
8 

13 
5 

— 
11 
10 

— 
29 
28 
24 
21 
18 
18 
18 

X 

X 

— 
X 

X 

— 
— 
— 
— 
X 

X 

— 
X 

X 

— 
X 

X 

— 
X 

X 

— 
— 

— 
X 

X 

— 
— 
— 
X 

X 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
X 

— 
X 

X 

— 
— 
X 

X 

X 

— 
X 

X 

— 
X 

X 

X 

— 
— 
— 
X 

— 
— 
X 

— 
X 

X 

X 

— 
X 

X 



A.W. Ruiten 
L.M.R. Vos de Wael 
Th. A. Ariens 
G.EJ. Wiessing 
B. Bolder 
J.MA. van Buggenum 
P.H. Roes 
M.H. Vale 
L. Janssen 
E. van Niekerk 

Totaal personen in kerngroep 
Centrale personen in kerngroep 

arbeider 
pastoor 
pastoor 
ingenieur 
aannemer 
ambt. waterstaat 
notaris 
aannemer, wegenb 
maatsch. werker 
maatsch. werkster 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

99 
26 

— 
— 
— 
1 

— 
— 
1 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

73 
21 

4 
3 
3 
4 
3 
2 
6 
4 
4 
4 

17 
17 
17 
16 
14 
13 
10 
11 
9 
9 

54 
18 

— 
X 

X 

X 

X 

— 
X 

— 
— 
— 

X X 

— — 
— — 
— X 

X — 

X — 

— — 
— — 
— X 

— X 

F = aantal functies, R = aantal directe relaties, К = kerkmeesters, Ρ = politicus, O = functies 
op provinciaal, aartsdiocesaan of nationaal niveau. De volgende personen zijn geselecteerd: 
1. Alle personen met vier of meer functies. 2. Het vijfde deel van de kerngroep met het hoogst 
aantal directe contacten. 3. In ieder geval de personen die met meer dan de helft van de leden van 
de kerngroep contacten kunnen onderhouden. 

Relatief veel lokale politici en vakbondbestuurders waren tijdens het interbellum 
op lokaal niveau slechts in één of hooguit twee (sectoren van) organisaties actief, 
en zijn derhalve beslist niet als generalist te kenschetsen. Dit verklaart waarom 
figuren als A. Nijenhuis, J. Meyer en J.Th. Reyers op grond van de door ons 
toegepaste netwerkanalyse in 1930 buiten de groep centrale personen vallen. Het 
is tevens de reden van de in vergelijking met 1920 geringe vertegenwoordiging 
van arbeiders en vrouwen in zowel 1930 als 1940. Dit neemt echter niet weg dat 
een kleine groep bestuurders en beambten van stands- en vakorganisaties zich 
juist in deze periode een stevige positie verwierven binnen de katholieke bewe
ging: zij vertegenwoordigden een groot deel van het electoraat, maakten een 
opmerkelijke bestuurlijke en soms politieke carrière binnen de katholieke 
beweging, en gaven in toenemende mate gestalte aan de intermediaire bestuurlij
ke netwerken tussen Arnhem en hogere niveaus binnen die beweging. 

Nijenhuis, Meyer en Reyers zijn voorbeelden uit de hoek van de arbeiders
beweging. Postbeambte Meyer klom op van vakbondsbestuurder en voorzitter 
van de plaatselijke propagandavereniging Dr. Schaepman via raadslid, wethou
der, lid van het partijbestuur van de RKSP tot lid van Provinciale en Gedepu
teerde Staten.33 Reyers carrière binnen de katholieke beweging begon al in 
1915 als vakbondsbeambte en eindigde als lid van Provinciale Staten in 1950* 
Aan dit rijtje kan С Matser nog worden toegevoegd, hoewel in de loopbaan van 
deze "volksjongen uit KlarendaT de arbeidersbeweging een minder centrale rol 
heeft gespeeld. Hij klom op van rijksklerk via raadslid en wethouder tot 
burgemeester, regent van zowel Insula Dei als het Elisabeth Gasthuis en 
tenslotte nationale politicus. Daar konden zelfs J. Usselmuiden en Van de Sand 
niet tegenop.35 Dit select gezelschap van vertegenwoordigers van arbeiders en 
kleine middenstanders wist de oudere elites geleidelijk in maatschapppelijk 
aanzien te evenaren en zelfs te overtroeven. 
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Specialisten— opgevat als bestuurders met meerdere functies in één sector — 
vormde een tweede categorie, die tijdens het interbellum aan een opmars 
begon. Het betreft hier enkele kapelaans die bijna volledig waren vrijgesteld 
voor hun organisatorische functies in Arnhem en daarbuiten.36 Daarnaast 
waren er enkele leken die hun dagelijks brood verdienden als werknemer van 
een (Arnhemse) katholieke instelling en mede uit dien hoofde een aantal 
specialistische bestuurlijke functies vervulde, in Arnhem maar vaak tevens 
daarbuiten. Om enkele voorbeelden te noemen: Wubbe was als medisch 
directeur van het Elisabeth Gasthuis tevens als adviseur of bestuurder betrok
ken bij andere organisaties op het terrein van de gezondheidszorg; B. Ver
hoeven hield zich zowel in Arnhem als daarbuiten nagenoeg uitsluitend bezig 
met culturele activiteiten.37 

Behoudens deze specialisten en een enkele welgestelde nieuwkomer waren 
er gedurende de jaren twintig en dertig weinig nieuwe gezichten te bespeuren 
onder de centrale personen. De meeste 'oude' dynastieke families bleven met 
een of enkele leden vertegenwoordigd, zoals Cremers, Donders, Van Nispen tot 
Sevenaer, Roes en Tenvindt. Maar ook in kringen van arbeiders en midden
stand was er nauwelijks sprake van een wisseling van de wacht: personen als 
Meyer, Nijenhuis, Reyers, Van de Sand, en Usselmuiden waren niet weg te 
branden uit het centrum van de katholieke elite. 

Eenheid en eensgezindheid. In dit boek is al genoegzaam gebleken dat de 
katholiek elites niet op een lijn stonden. Er was veelvuldig sprake van onenig
heid en van onderlinge rivaliteit. Na een korte beschouwing over de uiteen
lopende houdingen en motieven van de Arnhemse pastoors, gaan we na in 
hoeverre er sprake is geweest van een eensgezinde politieke elite. Deze vraag 
is dés te interessanter omdat de katholieke partij eenheidspartij wilde zijn, en 
daarom voorzichtig moest omspringen met meningsverschillen in eigen kring. 

Ten aanzien van de Arnhemse pastoors mogen we gerust stellen dat we met 
tamelijk eigenzinnige figuren en bijzondere karakters te maken hadden. Zij 
wensten allemaal een eigen stempel te drukken op het katholieke leven in hun 
parochie en slaagden daar tot op zekere hoogte ook in. Pastoor Bos (1908-1931) 
stond in zijn Joannesparochie bekend als een zichzelf wegcijferende zielzorger 
die zich niet alleen thuis voelde onder de Klarendallers maar tevens onder de 
notabelen aan de Velperweg. Veel meer dan zijn opvolger Voskuilen (1931-
1950) — een intellectueel zeer begaafde, oud-leraar van het seminarie Culem-
borg — zien we in Bos het prototype van een volkspastoor die gedreven werd 
door een naief geloof in de terugkeer van de verloren schapen naar hun kudde. 
Pastoor Van de Loo van de Jozefparochie (1923-1948) was een heel ander type. 
Hij zag zijn parochie wel haast als een persoonlijk domein waar iedereen zijn 
handen van af moest houden. Zijn streven naar een modelparochie was noch
tans niet gespeend van grootdoenerij en eigendunk. Dan was er nog pastoor 
Nieuwenhuis van de O.L. Vrouwparochie (1911-1947), die niet zozeer bekend-
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heid genoot om bijzondere daden of ideeën maar vooral om zijn onberispelijk 
voorkomen en zijn lakschoentjes. Evenmin als pastoor Mocking van de Eusebi-
usparochie (1920-1943) trad hij op de voorgrond van de Arnhemse katholieke 
beweging. 

Pastoor Van Berkel van de Martinusparochie (1919-1945) was wel de 
markantste zieleherder in Arnhem tijdens dit tijdvak. Hij leefde voordurend op 
gespannen voet met zijn kapelaans, de bedaarde deken Stockmann en de 
overige pastoors in Arnhem. In zijn ogen zagen zij niet streng genoeg toe op 
zedelijkheid en godsdienstig gedrag van de gelovigen. Hij liet ook voortdurend 
weten dat de arbeidersbeweging naar zijn smaak teveel oog had voor materieel 
gewin en te weinig voor godsdienstige vorming. Vervreemding van kerk en 
geloof zou hiervan het gevolg zijn, zo vreesde hij. Het feit dat de invoering van 
de acht-urige werkdag in 1919 niet had geleid tot frequenter kerkbezoek van 
arbeiders, moest volgens Van Berkel als een waarschuwing worden opgevat. Hij 
achtte een uitbreiding van het bekeringswerk onder de katholieken zelf noodza
kelijk, onder meer via volksmissies, godsdienstige verenigingen en predikaties. 
Pater Borromaeus de Greeve OFM, de "ongekroonde koning der katholieke 
retorica", behoorde tot zijn favoriete predikanten.38 

Meer dan bij de andere Arnhemse geestelijken viel er bij Van Berkel een 
soort 'shizofrene' houding te bespeuren: enerzijds reisde hij de wereld rond en 
hield hij zich bezig met internationaal-katholieke vraagstukken en idealen, 
anderzijds stond hij in zijn eigen parochie uiteindelijk nogal onthand en machte
loos te kijken naar groeiende geloofsafval en kerkvervreemding. Het schrijven 
van een bekermgsroman en het opstellen van een tot in de finesses uitgewerkt 
schema van dagelijkse verplichtingen van gelovigen zijn tegen deze achtergrond 
wel te beschouwen als persoonlijke pogingen om de kloof tussen hoge idealen 
en alledaagse realiteit te dichten.39 Met zijn activiteiten en optreden riep Van 
Berkel zowel ergernis als verwondering op bij zijn collega-pastoors. Ergernis 
omdat zij zich stoorden aan zijn nukkigheid en eigengereidheid, bewondering 
wegens zijn beginselvastheid in denken en spreken. Een ding is duidelijk: van 
intensieve samenwerking tussen de clericale solisten was nauwelijks sprake. De 
representatie van stedelijke belangen kwam nagenoeg volledig voor rekening 
van deken Stockmann. 

Wij wezen al eerder op de politieke verdeeldheid in de raadsfractie en de 
sociale segregatie binnen de katholieke politieke partij. Ter herinnering: in het 
najaar van 1923 begon zich een tweedeling binnen de katholieke fractie af te 
tekenen. Tegenover een groep 'democraten' rond wethouder IJsselmuiden 
profileerde zich een groep 'conservatieven' rond raadslid "Van de Sand. Hoe 
ging het verder? Tegen het einde van 1924 werd deze tweedeling aangescherpt 
door een voorval in de persoonlijke sfeer. Usselmuiden werd namelijk beschul
digd van frauduleuze handelingen als accountant.40 Kort na de bekendmaking 
hiervan, kwamen het bestuur van de R.K. Kiesvereniging en de katholieke 
fractie in een besloten vergadering tot de conclusie dat deze privézaak geen 
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consequenties hoefde te hebben voor de positie van IJsselmuiden als politicus. 
Een en ander werd in de doofpot gestopt, met onder andere als argument dat 
politieke tegenstanders er anders munt uit zouden slaan. Mede omdat hij juist 
als wethouder van financiën een gewillige prooi bleek te zijn voor de oppositie, 
bedankte IJsselmuiden in maart 1925 toch als wethouder. Hij werd gewoon 
raadslid. De opvulling van de wethoudersvacature ging vervolgens gepaard met 
spanningen in katholieke kring. 

IJsselmuiden zag in raadslid Meyer zijn ideale opvolger. Maar hoewel 
Meyer de steun kreeg van het grootste deel van de katholieke fractie, werd Van 
de Sand toch gekozen als nieuwe katholieke wethouder. Hij steunde daarbij 
vooral op de stemmen van Vrijheidsbonders. IJsselmuiden was kwaad over deze 
gang van zaken. Hij sprak in de raad over een ernstige schending van het 
principe van het afspiegelingscollege, ook al omdat de sociaal-democraten voor 
een eigen candidaat hadden gestemd. De gang van zaken deed hem bovendien 
herinneren aan de periode vóór 1919 toen de katholieken zich naar zijn zeggen 
stelden op het beginsel "liever niemand in de raad dan te ondergaan de selectie 
van de tegenstanders".41 

Deze onenigheid in katholieke kring was koren op de molen van de sociaal
democraten. Hermans en de zijnen spraken voortaan consequent over een 
democratische en een conservatieve katholieke fractie.42 Volgens Hermans 
vergaderden die twee groepen zelfs niet meer met elkaar, en van overleg tussen 
katholieken, anti-revolutionairen en christelijk historischen zou geen sprake 
meer zijn. De twee laatstgekozen katholieke raadsleden — voorzitter van de 
werkliedenvereniging Paassen en middenstander, Hanze-bestuurder Th. Brits — 
traden volgens Hermans tevergeefs als "engelen van verzoening" op. Het moest 
wel zover komen met de katholieke fractie omdat het "christelijke cement" niet 
sterk genoeg was, en omdat er elementen bij elkaar waren gevoegd die niet bij 
elkaar pasten. Hermans wees vervolgens op het feit dat niet alleen in Arnhem 
maar ook op landelijk niveau "zo iets als Michaëlisten en een RK Volkspartij" 
bestond.43 In reactie hierop bevestigde fractievoorzitter Meyer dat de RK 
Staatspartij inderdaad uit verschillende standen bestond en parallel hiermee 
verschillende stromingen kende, maar dit was een principiële kwestie die 
eenheid en gezamenlijk optrekken geenszins in de weg stond. Ook in Arnhem 
vormde het Verbond van de Michaëlisten immers geen afzonderlijke politieke 
partij.44 Van de Sand was van mening dat er eind moest komen aan het geklets 
over democratie en conservatisme. In zijn straatje redenerend, hield hij staande 
dat alle katholieke raadsleden als leden van de 'Unam Catholicam Ecclesiam' 
er dezelfde katholieke beginselen op na hielden en om die reden ook gekozen 
waren.45 IJsselmuiden bleef zich evenwel afvragen waarom Van de Sand zich 
zijn verkiezing als wethouder tegen de zin van de RK fractie liet welgevallen.46 

Hoe het ook zij, Hermans kreeg in bepaald opzicht gelijk met zijn stelling 
over de twee kampen binnen de katholieke fractie. Het lukte ook de geestelijk
heid niet om de twistende partijen binnen fractie en kiesvereniging dichter bij 
elkaar te brengen. De Arnhemse clerus wakkerde de tegenstellingen zelfs aan 
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omdat zij al op voorhand en in meerderheid IJsselmuiden als zondebok aanwe
zen. Zij zagen in hem tevens het grootste struikelblok voor een verzoening.47 

Desondanks bleek de groep rond Usselmuiden bij de verkiezingen van 1927 het 
sterkst te staan. Zij kwam met vijf vertegenwoordigers in de raad — met uitzon
dering van lijsttrekker Usselmuiden allemaal vakbondsmensen — en nam het 
voortouw tijdens de onderhandelingen over de samenstelling van het college van 
wethouders. Als inzet voor die onderhandelingen werd op haar initiatief een 
— overigens wel in een door alle katholieke raadsleden ondertekend manifest — 
urgentieprogramma uit de doeken gedaan. Aan de SDAP werd gevraagd om 
ermee in te stemmen dan wel het af te wijzen: "Van jelui Sociaal-Democraten 
hangt het af of het te verwezenlijken zal zijn. Werk je niet mede, dan zullen wij 
voor de mislukking de SDAP verantwoordelijk stellen".48 Naar het oordeel van 
de SDAP was het een nogal radicaal programma, waaraan in ieder geval ook de 
katholieke wethouder gebonden zou zijn. Onder die druk en met die weten
schap wilde de sociaal-democraten wel twee wethouders leveren naast de 
katholiek Meyer en de anti-revolutionair С Smeenk, maar van een positieve 
samenwerking of coalitiepolitiek was volgens de SDAP geen sprake. Mocht de 
SDAP als grootste verliezer bij de verkiezingen met twee wethouders zeer 
tevreden zijn, de conservatieve stroming binnen de katholieke fractie had met 
Smeenk als haar belangrijkste spreekbuis meer reden tot ongenoegen. 

In 1931 kregen de katholieken met twee wethouders — Meyer en Van de 
Sand — een dominante positie in de christelijk-liberale coalitie. De democrati
sche vleugel binnen de katholieke fractie kwam echter hierin minder aan zijn 
trekken, ook al omdat — voor het eerst sinds 1919 — de SDAP buiten het 
wethouderscollege bleef. In deze periode van crisis en opkomend nationaal-
socialisme begon het katholieke electoraat zich flink te roeren, zowel ter linker 
als ter rechter zijde. Mede onder druk van het opmerkelijke electorale succes 
van de R.K. Arbeiderspartij in 1933 besloot de Arnhemse RKSP haar koers bij 
te stellen. Tijdens de wethoudersverkiezingen in 1935 werd een effect zichtbaar: 
Matser en Van de Sand werden de katholieke wethouders in een Rooms-Rode 
coalitie. Binnen de katholieke fractie hielden de middenstanders en arbeiders 
elkaar aardig in evenwicht. Deze wending in de katholieke coalitiestrategie 
markeerde tevens het eind van een twaalf jaar durende periode van openlijke 
politieke onenigheid binnen de katholieke raadsfractie te Arnhem. 

Samenvattend: in het tijdvak 1923-1935 liep er binnen de politieke elite een 
scheidslijn tussen een groep arbeiders rond Usselmuiden ids centrale figuur aan 
de ene zijde en een groepering van voornamelijk middenstanders rond Van de 
Sand aan de andere kant. De verdeeldheid had vooral betrekking op sociaal-
economische en financiële vraagstukken, en werd door persoonlijke vetes verder 
aangescherpt. Ten aanzien van onderwerpen die in nauw verband stonden met 
levensbeschouwing, moraal en zedelijkheid opereerden de katholieken in de 
raad doorgaans wel als één gesloten front, meestal samen met de overige 
christelijke partijen. Eventuele coalities met liberalen en sociaal-democraten 
hadden daar nauwelijks invloed op. 
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Tijdens het interbellum stond voor de katholieke elite het 'dienen van de 
katholieke zaak' voorop. Maar zoals de geestelijkheid in 1927 met de oprichting 
van de Katholieke Centrale Arnhem op zoek ging naar nieuwe wegen om haar 
centrale positie veilig te stellen, zo zochten ook veel individuele bestuurders en 
politici naar mogelijkheden om — in ieder geval ook uit eigen belang — hun 
loopbaan ten 'dienste van de katholieke zaak' voort te zetten. Het streven naar 
consolidatie van de bereikte resultaten stond op het eerste plan; oligarchisering 
en vergrijzing werden op de koop toe genomen. In dit bestuurlijke klimaat 
kreeg zelfgenoegzaamheid de overhand. Demonstratieve eenheidsmanifestaties 
en triomfalistische retoriek pasten hierbij beter dan idealistische bezieling. 
Kritische geluiden van bijvoorbeeld een idealistisch gemotiveerde, landelijk 
actieve jongerenbeweging, met enkele in Arnhem opgegroeide (G. Knuvelder) 
en woonachtige (B. Verhoeven) jongeren als prominent lid, drongen nauwelijks 
tot de Arnhemse elites door.49 Vermeldenswaard zijn in dit verband wel 
enkele plaatselijke studieclubs, die vanaf 1925 tot 1940 actief waren als opvol
gers van de St. Michaëlbeweging, namelijk Katholiek Belang en de Studieclub 
ter bevordering van R.K. Democratische Gedachten. Zij hielden in ieder geval 
binnenskamers de discussie gaande over een hervorming van de samenleving in 
katholieke zin. 

Elites en netwerken tijdens de jaren van wederopbouw 
Gelet op het aantal jonge, nieuwe bestuurders in 1950 zou men geneigd zijn te 
denken dat de bezettingstijd tot een doorbraak leidde in de samenstelling van 
de katholieke bestuurlijke elite te Arnhem. Nader onderzoek leert echter dat er 
nauwelijks sprake was van een welbewuste verjongingsproces maar veeleer van 
een natuurlijke gang van zaken. De gemiddelde leeftijd van de Arnhemse 
pastoors en van een aantal regenten-bestuurders was in 1940 al dermate hoog 
dat opvolging door jongeren niet lang meer kon uitblijven.50 Bracht de ver
jonging van de bestuurlijke elite een revitalisering van de katholieke beweging 
op gang? Om deze vraag te beantwoorden, gaat onze aandacht hierna uit naar 
een discussie die ook in katholiek Arnhem kort na de bevrijding gevoerd werd 
over de noodzaak van een katholiek isolement in het algemeen en van het 
herstel van de RKSP als katholieke eenheidspartij in het bijzonder. 

In januari 1946 schreef de toen 26 jarige H. Bisterbosch — toekomstig 
voorzitter van de Arnhemse KVP (1947-1949; 1952-1958), fractievoorzitter (1958-
1962) en wethouder (1962-1974) — in De Bazuinstoot dat er twee kampen waren 
in het debat over de toekomstige katholieke politiek.51 Deze vielen naar zijn 
mening samen met twee leeftijdsgroepen. Aan de ene zijde stonden de 
"Schaepmanniaans" geschoolde ouderen, aan de andere zijde de jongeren. In 
tegenstelling tot de ouderen was de jonge garde nauwelijks in aanraking geweest 
met fel anti-papisme en niet gehard in het emancipatiegevecht. Is het vreemd 
dat de ouderen zich, in de tijd dat katholieken een stempel van minderwaardig
heid op sollicitatiepapieren kregen opgedrukt, aaneensloten in een krachtige 
politieke partij? Is het dan niet vanzelfsprekend dat zij een partij verdedigden 
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waarmee de aan de katholieken toekomende rechten verworven waren, en zij 
die partij wilden behouden ter verdediging van die rechten alsmede ter bestrij
ding van de achteruitstelling en het gebrek aan achting waaronder katholieken 
te lijden hadden, zo vroeg Bisterbosch zich af. De jongeren hadden makkelijk 
praten: zij behoorden inmiddels tot een "volwaardig (?) deel van het volk", 
konden genieten van de verkregen rechten, voelden zich minder bedreigd en 
hadden daarom minder behoefte om zich als eenheid sterk te maken. Naar de 
mening van Bisterbosch waren het dan ook jongeren die de vraag opwierpen 
"of het nu niet eindelijk eens tijd werd het grote gebouw der R.K. Staatspartij 
in elkaar te rammelen". 

Bisterbosch toonde zich als jongere zelf voorstander van handhaving van 
een "eigen formatie op politiek terrein, geboren uit en in overeenstemming met 
de katholieke levensbeschouwing".52 De jongeren mochten zich daarbij niet 
afzijdig houden. Een katholieke partij moest blijven bestaan, niet alleen om 
hetgeen gewonnen was te behouden en om de maatschappelijke en culturele 
emancipatie te voltooien — die was nog slechts in haar beginstadium — maar 
vooral om een eigen katholiek politiek en sociaal-economisch program te 
verwezenlijken. Een eigen partij bood volgens Bisterbosch de beste garantie 
voor beginselvastheid, een noodzakelijke vereiste om de bedreigde christelijke 
beginselen te kunnen verdedigen. 

Tijdens de eerste twee na-oorlogse jaren vielen te Arnhem in allerlei 
nuances argumenten pro en contra katholiek isolement en eigen katholieke 
partij te beluisteren, zowel onder jongeren als ouderen. Naast voorstanders van 
een onvoorwaardelijk herstel van de vooroorlogse RKSP als exclusief-katholieke 
eenheidspartij waren er sympatisanten van een open katholieke partijformatie. 
Tot de laatste groep behoorde prominente Arnhemmers als (waarnemend-) 
burgemeester Matser, literator B. Verhoeven en lerares M. Юотре. Deze 
voorhoede schaarde zich met Bisterbosch en vele anderen in 1946 wel onder 
één KVP-vlag, maar zij staken hun afkeur voor een gesloten partij en een 
katholiek isolement niet onder stoelen of banken. 

Matser werd in die tijd in meerdere opzichten als de verpersoonlijking van 
een doorbraak beschouwd: niet alleen omdat hij de eerste katholiek en de 
eerste arbeider was die het tot burgemeester van Arnhem bracht, maar tevens 
omdat hij zijn functie als vice-voorzitter van de landelijke KVP (1946-1957) 
combineerde met het lidmaatschap van de Christofoorgroep vanaf 1946, en met 
het voorzitterschap van het stichtingsbestuur van Te Elfder Ure vanaf 1950. De 
tijdens de bezetting opgerichte Christofoorgroep bestond uit doorbraakkatho-
lieken en progressieve KVP'ers. Het blad Christofoor was haar spreekbuis tot 
1950, daarna vervulde Te Elfder Ure die functie.53 B. Verhoeven was als re
dactielid bij beide kritische bladen betrokken. Na toetreding van M. Юотре tot 
het stichtingsbestuur van Te Elfder Ure in 1951 waren Arnhemse katholieken 
tamelijk sterk vertegenwoordigd in deze progressieve stroming. Figuren als de 
industrieel T. van Schaik en AKU-ingenieur G. Wiessing, de eerste leken-
voorzitter van het Elisabeth Gasthuis, werden ter plaatse ook tot die gematigde 
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doorbraakkatholieken gerekend.54 De vraag is echter of deze kleine groep 
binnen de katholieke beweging te Arnhem een nieuw elan wist te bewerkstel
ligen? Zorgden zij binnen de Arnhemse KVP voor een doorbraak? 

De in november 1945 geïnstalleerde noodraad telde drie nieuwe katholieke 
politici: aannemer B. Bolder, ambtenaar rijkswaterstaat Van Buggenum en 
advocaat R. Lion. De overige leden van de katholieke fractie waren vóór 1940 
al politiek actief. Bolder en Van Buggenum waren nieuwkomers in de katholie
ke beweging, Lion trad in de jaren dertig op als Vincentiaan en als rechtskundig 
adviseur van de Hanze.55 De verkiezingen van september 1946 bevestigen dit 
beeld van continuïteit. Onder de twaalf gekozen katholieke raadsleden kwamen 
wel nieuwkomers voor, met name vertegenwoordigers van arbeiders en midden
standers, maar zij waren de min of meer vanzelfsprekende opvolgers van 
vertrekkende leden. Zo werd de plaats van Nijenhuis ingenomen door A. 
Rutten, zijn opvolger als voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging. 

Bij de tweede na-oorlogse gemeenteraadsverkiezingen in 1949 was er wel 
sprake van een duidelijke breuk met het verleden, althans in theorie. "De KVP 
kent geen standenstrijd meer" schreef het Arnhems Dagblad in april 1949.56 

Een en ander was een gevolg van een technische wijziging van het kiesregle-
ment en de invoering van kwaliteitszetels. De arbeiders tekenden onder leiding 
van J.Th. Reyers fel protest aan, maar tevergeefs. Toch voerden de organisaties 
van arbeiders en middenstanders — geheel in strijd met de afspraken — in 1949 
en 1953 succesvolle campagnes om eigen candidaten op verkiesbare plaatsen te 
krijgen. 

Zowel in 1949 als in 1953 was er kort voor de verkiezingen sprake van een 
verhoogde activiteit binnen de partij. Daarbij kwam steeds naar voren dat er 
een grote kloof bestond tussen partijbestuur en leden, en dat de animo voor de 
katholieke politiek gezakt was. In beide gevallen traden kopstukken als 
Usselmuiden — en in zijn voetspoor van Buggenum en Bisterbosch — tijdens 
verkiezingscampagnes als spreker op om de katholieke kiezers ervan te overtui
gen dat de geschiedenis van de weerstand tegen de katholieken zich herhaalde 
en dat het daarom noodzakelijk was om als collectief te blijven waken voor het 
behoud van eenmaal verworven rechten. Sprekers ontleenden hun voorbeelden 
aan de plaatselijke politiek, bijvoorbeeld de voortdurend terugkerende strijd 
met PvdA-wethouder Bronkhorst over de stichting en subsidiëring van katholieke 
scholen, het geringe percentage katholieken onder de hoge ambtenaren bij de 
gemeente, het stranden van diverse katholieke voorstellen inzake de openbare 
zedelijkheid (de zondagsheiliging, gemengd zwemmen en zonnebaden), en de 
weerstand bij de sociaal-democraten tegen wat zij wel "apartheidspolitiek" 
plachten te noemen.57 Conclusie van partijbestuur en van die-hards als 
Usselmuiden was dat er voor de katholieken in Arnhem geen enkele aanleiding 
bestond om in een staat van verdoving en berusting te vervallen. Integendeel. 
Een katholiek reveil was nodig, met name ook om het tekort in eigen kring op 
te heffen. Politieke eenheid was en bleef noodzakelijk, zo stelde Bisterbosch ter 
afsluiting een ledenvergadering van de KVP in december 1952.58 
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De verkiezingscampagne van de katholieken in 1953 was volgens Het Vrije 
Volk van een "onmogelijk gehouden felheid".59 In vergelijking met de parle
mentsverkiezingen in 1952 ging de KVP er flink op vooruit, maar het aantal 
raadsleden bleef op 12 staan. De doorbraak werd tot stilstand gebracht, zo 
stelde het KVP-bestuur zelfgenoegzaam vast. Maar deze positieve conclusie werd 
door lang niet iedereen gedeeld. Getalsmatig mocht er dan wel van een succes 
gesproken worden, geestdrift en bezieling werden hiermee niet teruggewonnen. 
Erger nog, de aandacht voor politieke machtsvorming en voor het organisato
rische bouwwerk overschaduwde en verlamde zelfs de aandacht voor, wat 
Bisterbosch in 1946 zo fraai aanduidde als, "het voltooien van de culturele en 
maatschappelijke emancipatie".60 Om in termen van B. Verhoeven te spreken: 
men zag onvoldoende in dat het primaat van de katholieken als collectief begon 
te bezwijken en dat er zich een andere emancipatie aan het aftekenen was, 
namelijk die van de persoonlijkheid van de Nederlandse katholieken c.q. een 
culturele emancipatie.61 Voor de toekomst van de katholieke beweging achtte 
hij het juist van groot belang dat die culturele emancipatie als doel onderkend 
werd. Politieke eenheid zou naar zijn opvatting daaraan ondergeschikt kunnen 
zijn. 

Overzicht 4 bevestigt dat de verjonging van de bestuurlijke elite tijdens de jaren 
van wederopbouw tot ongeveer 1955 geenszins leidde tot een fundamentele 
doorbraak in de samenstelling van die elite. Van een revitalisering van de 
katholieke beweging was ook weinig te merken, de vele klachten over indolentie 
bij de katholieke massa en de culturele inertie bij de katholieke voorhoede ten 
spijt. Het netwerk van centrale personen veranderde slechts in beperkte mate. 

Ten eerste valt op dat de geestelijkheid nog steeds sterk vertegenwoordigd 
waren. Deken Van Rossum (1947-1969) en zijn voorganger Voskuilen (1944-
1947) hadden in de periode 1945-1950 het grootst aantal functies.62 Onder 
leiding van Van Rossum werd er in katholiek Arnhem op stedelijk niveau 
gecoördineerd en gecontroleerd. Hij trachtte de Katholieke Centrale nieuw 
leven in te blazen, stimuleerde de oprichting en werking van het SCC in 1950, 
stond in de jaren vijftig aan de basis en aan het roer van de R.K. Schoolraad, 
en gaf leiding aan de periodiek terugkerende pastoorsvergaderingen.63 

Tweede opvallend gegeven betreft de terugkeer van de lichting politici van 
vóór 1940: Matser als burgemeester, J. Usselmuiden als gedeputeerde (vanaf 
1946), H. Klompé (wethouder 1946-1949), de secretaris van de in Arnhem 
gevestigde Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond W. Bosbouwers (raadslid 
1939-1946, en daarna lid van Provinciale Staten en gedeputeerde), en raadsheer 
F. van Nispen tot Sevenaer (raadslid 1939-1946). Behalve Bolder, Van Bugge-
num en Rutten — de drie reeds genoemde politieke nieuwkomers uit 1946 — 
behoorden in 1950 nog twee anderen tot een nieuwe lichting plaatselijke 
politici, te weten raadslid, accountant A. Usselmuiden — zoon van J. Ussel
muiden — en wethouder H. Verberk. Fabrieksdirecteur Verberk was sinds 1937 
bestuurslid van de stedelijke Vincentiusvereniging, werd in 1939 bestuurder van 
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de toen opgerichte Vereniging van R.K. Gezinshoofden, en maakte, ondermeer 
met L. Janssen, in 1946 deel uit van de dekenale werkgroep van de Katholieke 
Actie. Met Janssen en Van Rossum behoorde hij in 1950 tot de oprichters van 
het sec. Verberk werd de eerste voorzitter, Janssen de eerste secretaris.64 Hij 
was tevens voorzitter van het Arnhemse Wit-Gele Kruis. 

Ten derde valt uit overzicht 4 het toenemend belang van professionals af te 
leiden. Vanaf 1946 is L. Janssen — met een korte tussenpauze in de jaren -
zestig — tot in de jaren zeventig werkzaam geweest voor Arnhemse katholieke 
instellingen: hij begon als ambtenaar bij de Nazorg BLO en eindigde zijn 'katho
lieke' loopbaan als laatste directeur van het sec. W. Bollen was al jarenlang 
werkzaam als administrateur bij het R.K. Schoolbestuur St. Willibrord. Van 
Buggenum zou in 1952 worden aangesteld als gesalarieerde adviseur van de 
R.K. Schoolraad. 

Tenslotte verdient schoenwinkelier J. van Haaren aparte vermelding, omdat 
hij het grootst aantal directe relaties onderhield met andere leden van de 
kerngroep. Hij kan worden beschouwd als een prototype van de categorie 
generalistische bestuurders die in de jaren vijftig en zestig tot de zeldzaamheden 
ging behoren: hij was decennia lang kerkmeester van de Martinusparochie, 
Vincentiaan, lid van het schoolbestuur, secretaris van de middenstandsvereni-
ging en bestuurder van het Katholiek Centrum Klarendal. 

Elites en netwerken tijdens de fase van inkrimping 
De periode van wederopbouw was in feite een overgangstijd met tal van latente 
tegenstellingen en onduidelijkheden. Het beruchte mandement van de bisschop
pen in 1954 was één van de concreet aanwijsbare gebeurtenissen die de sluime
rende tegenstellingen binnen de bestuurlijke elite aanscherpten. Voor verschei
dene bestuurders gaf deze herderlijke brief aanleiding tot het opzeggen van alle 
katholieke functies en lidmaatschappen.65 Voor anderen betekende het mande
ment een aansporing om de katholieke gelederen gesloten te houden. Hoe dan 
ook, in vele opzichten werd vanaf het midden van de jaren vijftig een scheiding 
van geesten binnen de katholieke beweging manifest. Kiemen van veranderin
gen groeiden geleidelijk uit tot fundamentele bestuurlijke transformaties, zoals 
uit de hierna volgende bespreking van overzicht 5 blijkt. 

Met of zonder koepelorganisaties, van een bestuurlijk netwerk was na 1960 
steeds minder sprake.66 De katholieke beweging in Arnhem liep ten einde. Om 
de veranderingen in de samenstelling van het netwerk van centrale personen in 
het tijdvak 1950-1980 nader te duiden, gaan we achtereenvolgens in op het 
afscheid van weldoeners en regenten, de teloorgang van de standsordening, het 
failliet van de volkskerk, het functieverhes van de katholieke politieke vertegen
woordiging in de Arnhemse raad, en tenslotte de ¿uprematie van professionals 
en bureaucraten. 
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Overzicht 5. De centrale personen in de kerngroep, 1960 - 1980 

Naam beroep 1960 1970 1980 Κ Ρ O 
F R F R F R 

JJ.H. van Rossum 
F. HoUa 
A.W. Rutten 
G J.Th. van Rooy 
J.J. Aalders 
CA. Snelder 
H.G. van Gastel 
J.MA. van Buggenum 
Th.A. Aliens 
Th.H. Kouw 
CG. Matser 
A.J.J. IJsselmuiden 
ЗА. Nillesen 
NA. Hoefsloot 
FAA.M Fiévez 
P.P. Landsman 
GJA. Schinkel 
P.H. Roes 
A.F. Donders 
N. Hoogveld 
AJ.J.M. Terstegge 
A.H. Gijsberts 
J.H. van de Eelaart 
J.P. Timmermans 
FA. Donders 
AA. Olde Loohuis 

pastoor, deken 
notaris 
arbeider 
procuratiehouder 
pastoor 
pastoor 
makelaar 
ambt. waterstaat 
pastoor 
pastoor 
burgemeester 
accountant 
leraar/directeur 
koopman 
ambtenaar 
econoom 
pastoor 
notaris 
koopman 

wijnhandelaar 
ambtenaar 
beambte 
beambte 
koopman 
deken 

7 
5 
6 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
— 
1 
2 
1 
3 
1 

35 
32 
29 
28 
22 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
17 
15 
17 
11 
13 
4 
— 
— 
5 
— 

12 
— 

— 
6 
3 
— 
— 
— 
3 
1 
— 
1 
— 
1 
3 
— 
-
2 
— 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
5 

— 
14 
3 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
5 
— 
_ 

13 
— 

12 
8 
7 

11 
6 
7 

— 
— 
1 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
1 
1 
1 
— 
5 
— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 

X 

— 
— 
X 

X 

X 

X 

— 
X 

X 

— 
X 

X 

— 
— 
X 

X 

X 

X 

— 
— 
— 
— 
— 
X 

X 

— 
— 
X 

X 

-
— 
X 

X 

— 
. 
X 

X 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X 

X 

— 
X 

— 
— 

X 

— 
X 

— 
-
— 
X 

— 
— 
-
X 

X 

X 

X 

— 
— 
— 
— 
— 
X 

— 
— 
— 
X 

— 
— 

Totaal personen in kerngroep 62 32 9 
Centrale personen in kerngroep 20 11 3 

F = aantal functies, R = aantal directe relaties, К = kerkmeesters, Ρ = politicus, O = functies 
op provinciaal, aartsdiocesaan of nationaal niveau. Voor het peiljaar 1960 zijn dezelfde selectie
criteria gehanteerd als voor de jaren 1900-1950. Voor 1970 en 1980 gelden dezelfde criteria als 
voor 1860-1890: personen die met meer dan de helft van de leden uit de kerngroep contacten 
kunnen onderhouden, aangevuld met degenen die meer dan twee functies vervullen. 

Het afscheid van weldoeners en regenten. Als voorzitter van de Vincentiusvereni-

ging betreurde F. van Nispen tot Sevenaer het in 1946 dat er nog steeds 

Vincentianen waren die zich "meneer de weldoener" voelden, bij huisbezoek 

hun beste costuum aantrokken en indien mogelijk met een auto kwamen voor

rijden.67 Een persoonlijker contact met de behoeftigen zou hun beter staan, 

vond hij. Dit vermaan was tien jaar later overbodig. De tijd van patronaatsheren 

en weldoeners was toen nagenoeg voorbij. Toch bleken bepaalde tradities taai 

te zijn. Zo ving deken Van Rossum in 1953 bot toen hij — nota bene als 
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voorzitter van het regentencollege van Insula Dei — voorstelde de samenstelling 
van dat college te wijzigen. Naar zijn mening zou het behalve uit de deken van 
Arnhem moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de kerkbesturen van de 
parochies waar Insula Dei scholen had, aangevuld met vier tot acht door het 
bestuur van het SCC te benoemen regenten. Minachting van een historisch 
gegroeide situatie en een te hoge schatting van een nieuwe organisatie die zich 
nog bewijzen moest, met dat commentaar verweerde de meerderheid van de 
zittende regenten zich.68 Op de aartsdiocesane burelen voelde men al evenmin 
voor het ingrijpende voorstel van Van Rossum. De situatie bleef dus bij het 
oude. Dat Insula Dei in 1968 de benaming 'regenten' officieel afschafte en 
verving door 'bestuurders' mag als sluitpunt van een lange ontwikkeling worden 
beschouwd.69 

Notarissen, sociaal bewogen ondernemers, advocaten en andere vrijgestel
den vormden als voormalige regenten en weldoeners naast geestelijken lange 
tijd het draagvlak van organisaties in de sectoren onderwijs en charitas, twee 
werkvelden die van oudsher nauw gelieerd waren aan religie en kerk. In de 
loop van de jaren zestig en zeventig verdwenen veel van die organisaties of ze 
besloten tot een vernieuwing van zowel doelstelling als bestuurlijke inrichting. 
Dit laatste ging gepaard met de nieuwe criteria voor het recrateren van bestuur
ders. Nazaten van oude regentenfamilies en vertegenwoordigers van typische 
regentenberoepen als notaris bleven evenwel een rol spelen in de katholieke 
beweging. Samen met de geestelijkheid waren zij nauw betrokken bij de 
liquidatie van een aantal vermogende instellingen zoals de Gelderse Spaarbank 
en de Mariastichting, en zorgden zij voor de kapitalisering en het beheer van 
die vermogens, zodat allerlei toekomstige katholieke projecten uit dat financiële 
erfgoed betaald konden worden.70 

De teloorgang van de standsordening. De Adelbertvereniging werd rond 1950 
opengesteld voor de gegoede middenstand. De KVP zette in 1949 de evenredige 
vertegenwoordiging van de standen op de helling. In 1952 stelde aartsbisschop 
Alfrink voor meer arbeiders in kerkbesturen op te nemen.71 In 1962 werd de 
eerste vrouw als kerkbestuurder benoemd. Rond 1963 kwam er een eind aan 
het systeem van de gereserveerde plaatsen voor kerkmeestersfamilies en aan het 
stelsel van bankenpacht. Deken Van Rossum stelde in 1962 aan de pastoors 
voor een maximum-leeftijd van 70 jaar aan te houden voor kerkmeesters. Al 
deze en nog veel andere veranderingen bevestigen de teloorgang van het 
standsdenken. 

De effecten hiervan op de samenstelling van de katholieke elite bleven 
echter minimaal. Ook in de periode 1960-1980 kwamen arbeiders als kerkmees
ters nauwelijks voor, en in vergelijking met het tijdvak 1920-1950 was hun 
aandeel in de groep centrale personen zelfs flink gedaald. In 1960 speelde 
alleen КАВ-voorzitter Rutten een rol van betekenis. Wel zaten er voortdurend 
vertegenwoordigers van de katholieke arbeidersbeweging in de raad en in het 
KVP-bestuur.72 In 1970 kwam A. van Laëthem als derde achtereenvolgende 
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voorzitter — na Nijenhuis (1919-1946) en Rutten (1946-1970) — van de katho
lieke arbeidersbeweging in de Arnhemse gemeenteraad. De ondervertegenwoor
diging van arbeiders binnen de elite was geen kwestie van principiële uitsluiting. 
Het was eerder zo dat zij niet tot de plaatselijke kringen behoorden waaruit het 
bestuurlijke kader van de meeste organisaties bij voorkeur gerecruteerd werd. 
Bovendien was het plaatselijke kader van de arbeidersbeweging sterk uitgedund 
en de participatie van leden sterk afgenomen. Het kader had nauwelijks tijd of 
animo om zich met niet-vakbondszaken bezig te houden. Processen van schaal
vergroting en oligarchisenng binnen de vakbeweging eisten met name op 
plaatselijk niveau hun tol. 

Het failliet van de volkskerk. In hoofdstuk 6 werd het failliet van de volkskerk 
uitgebreid geïllustreerd aan de hand van de laatste stedelijke volksmissie in 
1956. Een aantal katholieken — zowel geestelijken als leken — liet zich toen zeer 
kritisch uit over de methoden van de traditionele volksmissie, en daarmee over 
de pretenties van het volkskerkelijke katholicisme. In het decennium hierna 
voltrokken zich in hoog tempo een aantal binnenkerkelijke veranderingen. Een 
van de facetten hiervan was het terugtrekken van de geestelijkheid uit de 
organisaties. Zij gingen zich als religieuze specialist toeleggen op zaken als de 
problemen van de stadszielzorg, de liturgie en de oecumene. Leden van kerkbe
sturen en parochieraden trokken zich eveneens op het kerkelijke en parochiële 
erf terug. 

In een terugblik op zijn kapelaansperiode (1939-1953) in de Joannesparochie 
stelt С Snelder dat hij iedere middag de wijk in trok om de "kerk over de 
drempel te brengen": "Elke dag heb ik trapjes geklommen en belletjes getrok
ken als colporteur van God en zijn heil. Tegelijkertijd waren wij onbezoldigde 
colporteurs van Volkskrant, KAB, KRO, en Radboudstichting".73 In zijn periode 
als pastoor van de Joannesparochie (1955-1961) werd dit werk niet meer gedaan, 
zelfs niet door kapelaans. De pastoors hielden zich naast het besturen van hun 
parochie in die tijd nog wel bezig met het schoolbestuur en met instellingen als 
Insula Dei en de Mariastichting — dit verklaart de relatief sterke vertegenwoor
diging van de pastoors in de groep centrale personen in dat jaar — maar stede
lijke katholieke zaken lieten zij grotendeels over aan deken Van Rossum, lange 
tijd de centrale figuur in het katholieke netwerk. Hij functioneerde binnen de 
pastoorsvergadering als organisatorisch en financieel manager ten behoeve van 
de organisaties die het zonder geldelijke bijdragen van parochies niet konden 
stellen. Hij onderhield veelvuldige formele en informele contacten met een groot 
deel van de bestuurlijke elite, inclusief de politici. In 1966 nam hij bijvoorbeeld 
zitting in de Commissie voor steun aan het KVP-Verkiezingsfonds.74 

In 1970 waren de geestelijken uit de besturen van organisaties verdwenen, 
enkele uitzonderingen daargelaten. Alleen Van Rossums opvolger, de vrijge
stelde deken A. Olde Loohuis (1969-1990), hield zich als adviseur nog op de 
achtergrond met enkele organisaties bezig. Desondanks was hij de laatste 
decennia de spil van een gestaag inkrimpend katholiek netwerk in Arnhem. 
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Functieverlies van partij en politici. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
1958 stond heel katholiek Arnhem op zijn kop. Zelfs in landelijke dagbladen als 
De Tijd en de Volkskrant viel te lezen dat de KVP te Arnhem uiteen dreigde te 
spatten. Zoals gewoonlijk deden er zich problemen voor bij de samenstelling 
van de candidatenlijst. Dit keer lagen de standsorganisaties niet dwars, maar de 
zittende raadsleden. Zij voelden zich diep beledigd, omdat het Politiek Advies 
College van de KVP zonder overleg met de fractie een aantal fractieleden op 
een onverkiesbare plaats had gezet op de candidatenlijst. De complete fractie 
van twaalf protesteerde hiertegen. Na mislukte onderhandelingen met het KVP-
bestuur trokken uiteindelijk zeven leden hun candidatuur voor het lidmaatschap 
van de raad in. De gemoederen raakten hierdoor zozeer verhit dat er van alle 
kanten bemiddelingspogingen ondernomen werden om de breuk te lijmen en 
betere garanties te scheppen voor succesvolle verkiezingen. De aard en het 
chronologisch verloop van het conflict interesseren ons in dit verband niet 
zozeer, wel het optreden van de bemiddelaars en de effecten van de nogal 
rigoreuze wisseling van de katholieke politieke wacht.75 

Deken Van Rossum was de eerste bemiddelaar in een lange rij. Hij was 
voorstander van het aanblijven van het grootste deel van de bestaande fractie. 
De tweede mislukte bemiddelingspoging kwam van oud-wethouder Verberk, lid 
van de Tweede Kamer B. Verhoeven en L. Albering als landelijk secretaris van 
de KVP. Vervolgens wierpen hel Arnhems Dagblad en hoofdredacteur L. Frequin 
van De Gelderlander zich in de strijd. De hoofdredacteur speelde al vanaf 1953 
een controlerende rol bij de verslaggeving van de vergaderingen van de Arn
hemse gemeenteraad, omdat enkele politici en geestelijken bezwaren hadden 
aangetekend tegen het feit dat in het verslag van de journalisten de sociaal
democraten teveel aan het woord kwamen. Gewend aan zijn rol als waakhond 
van politieke eenheid kwam Frequin in 1958 met een compromis: via het 
Arnhems Dagblad zou er een referendum gehouden moeten worden onder de 
katholieke bevolking. Om richting te geven aan de kiezers zou de redactie een 
politiek advies formuleren. Het partijbestuur wees dit plan af. Achteraf zei de 
hoofdredacteur dat hij er na een persoonlijke interventie in geslaagd was een 
tweede katholieke lijst te verijdelen.76 

De oude J. Usselmuiden kon niet achterblijven als bemiddelaar. Hij bevond 
zich echter in een tamelijk netelige positie omdat hij lid was van het Politiek 
Advies College, terwijl zijn zoon tot de protesterende raadsleden behoorde. Zijn 
advies was aan alle betrokkenen gericht: massale mobilisatie van leden voor de 
groslijststemming. Tenslotte richtte Matser zich in een persoonlijke brief aan 
partijvoorzitter Bisterbosch.77 Matser onderstreepte het belang van een candida
tenlijst die meer waarborg bood voor continuïteit. "Ik vertrouw, Bisterbosch, dat 
we het hier eens zijn. Gij moet het zover zien te krijgen — dat is echt met recht 
mannenwerk". Hij sloot zijn emotionele oproep af met: "Als iemand die steeds 
aan de goede zaak in Arnhem actief trachtte mee te werken, ben ik nu kapot 
van de zorg voor dit alles en heb slapeloze nachten, maak het voor elkaar!" De 
samenstelling van de lijst bleef onveranderd, ook na de groslijststemming. 
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Met schrik voor het resultaat ging de KVP in mei 1958 de verkiezingen in. 
In een korte maar krachtige campagne werden de katholieken opgeroepen toch 
vooral geen betekenis te hechten aan de strijd rond de candidaatstelling, maar 
het eigen katholiek geweten te laten spreken. "Beseft de roomse meneer χ wel 
goed, dat als al onze Arnhemse katholieken evenals hij, hun stem zoude 
uitbrengen op VVD of PvdA de door de katholieke plaatselijke gemeenschap 
verworven rechten en vrijheden ernstig in het gedrang zouden komen", zo 
schreef Bisterbosch in het Arnhems Dagblad, daags voor de verkiezingen. Tot 
ieders verbazing boekte de KVP een zeer bevredigend resultaat. De fractie kon 
zelfs met een persoon worden uitgebreid. De conflicten binnen de elite — die 
meer met personen dan met politieke standpunten te maken hadden — bleken 
dus geen nadelig effect te hebben op de stembusuitslagen. 

De gebeurtenissen in 1958 markeerden in veel opzichten een overgang van 
een periode van geveinsde eenheid naar een van polarisatie en desintegratie. 
Voormannen uit politieke en kerkelijke kring wierpen zich tevergeefs op als 
apostelen van verzoening en als bewakers van politieke eenheid. Dat relatief 
onbekende partijgangers als raadslid gekozen werden, tekent de verwijdering 
tussen partij en organisaties, alsmede tussen het politieke en het kerkelijke 
domein. De rol van de partij en politici als externe belangenbehartiger en als 
interne coördinator was uitgespeeld. De politieke strijd was voor de katholieken 
dan ook gestreden. 

In overzicht 5 treffen we voor het peiljaar 1960 een zestal politici aan die 
tegelijkertijd in twee of meer andere katholieke organisaties functies vervulden: 
raadslid Rutten en wethouder Van Buggenum als oud-gedienden; als politieke 
nieuwkomers de raadsleden Van Rooy (1953-1962) en H. van Gastel (1960-
1966) en de partijbestuurders Fiévez en Hoogveld, overigens geen van alle 
nieuwe gezichten binnen de katholieke beweging te Arnhem.78 Na de lijstver-
binding van de drie christelijke partijen in 1970 daalde het aantal katholieke 
politici van twaalf tot acht. Hiervan maakte er drie deel uit van het netwerk van 
centrale personen, te weten Gijsberts (raadslid 1966-1970; 1971-1974, wethouder 
in 1970), Terstegge (raadslid 1962-1971, 1982-1986; wethouder 1971-1982), en 
Timmermans (raadslid 1964-1982). In de periode 1970-1990 deed de eventuele 
'katholieke' achtergrond van CDA-fractieleden steeds minder ter zake. 

De suprematie van professionaL·. Professionals en ambtenaren namen in de 
onderhavige periode sleutelposities van geestelijkheid en politici over. De 
directeuren van R.K. Schoolraad, het SCC en de Katholieke Stichting Bijzonder 
Gezins- en Jeugdwerk — aangesteld in 1950,1956 en 1958 — en vrijgestelden van 
andere organisaties namen de aangesloten instellingen en hun bestuurders veel 
werk uit handen. Dat gold ook voor vrijgestelden in andere organisaties. 
Bovengenoemde directeuren werkten al kort na hun aantreden met vergaande 
bevoegdheden, ze drukten een stempel op het beleid, ze speelden een belang
rijke rol in het recruteren van nieuwe bestuurders, ze oefenden veel invloed uit 
op de strategieën van samenwerking met niet-katholieke zusterorganisaties en 
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de overheid, en ze droegen de hitte van de dag tijdens de onderhandelingen 
over federaties en fusies. 

Deze professionals zijn in de lijst van centrale personen slecht vertegen
woordigd. Alleen scc-directeur L. Janssen komt voor. Opmerkelijk genoeg 
stond hij zowel aan de basis als aan de opheffing van dit charitatief centrum. 
Een soortgelijke carrière doorliep H. Broens. In 1952 werd hij de eerste 
betaalde leek ten behoeve van de jeugdzorg, van 1956 tot 1976 was hij de eerste 
en tevens laatste directeur van de Katholieke Stichting voor Bijzonder Gezins-
werk en Jeugdzorg.79 In dit rijtje past ook directeur A. Bosser van de R.K. 
Schoolraad (1956-1970). Naast deze directeuren maakten in de jaren vijftig en 
zestig nog twee categorieën wel deel uit van het bestuurlijke kader van de 
Arnhemse katholieke beweging maar niet van het netwerk van centrale perso
nen. Dit waren in de eerste plaats kaderfunctionarissen van in Arnhem gevestig
de plaatselijke en diocesane katholieke instellingen. In de tweede plaats was er 
een beduidend aantal ambtenaren van gemeente en provincie bestuurlijk actief 
voor katholieke organisaties. Rechtstreekse contacten tussen het katholiek 
particulier initiatief en de ambtenarij namen kennelijk in betekenis toe. Symbo
lisch voor het succes van de katholieke beweging op het vlak van de benoemin
gen — of moeten we zeggen kenmerkend voor het einde van de beweging — was 
de benoeming van de katholiek LS. Hermans tot directeur van de gemeente
lijke personeelsdienst in de jaren zestig.80 

Het effect van de zo juist omschreven processen op de bestuurlijke netwerken 
van de katholieke elite moge duidelijk zijn met overzicht 5. De relatief kleine 
groep bestuurders van parochies, dekenaat, onderwijsinstellingen en katholieke 
fondsen vormden met elkaar noch een bestuurlijk noch een hecht verbonden 
sociaal netwerk. In 1980 was het aantal leken met drie of meer functies beperkt 
tot twee: H. van Gastel en J. Timmermans. Zij behoorden tot de zeldzame 
figuren die na een lange loopbaan binnen de katholieke beweging de overgang 
naar de christen-democratische politiek actief meemaakten.81 

5. BESLUIT: BEZIELDE EN VERSTARDE ELITES 

De bestuurlijke elite van de katholieke beweging blaakte in 1920 van zelfver
trouwen. De eensgezindheid werd onder meer gedemonstreerd bij de Vierde 
Gelderse Katholiekendag in mei 1920 in Arnhem, waar een belangrijk deel van 
de Arnhemse elite actief aan deelnam. Als vergelijkbare manifestatie en bewijs 
van 'opgewekt katholiek openbaar leven' golden de jaarlijks georganiseerde 
Sacramentsprocessies.82 Maar van eenheid en eensgezindheid was binnen de 
Arnhemse katholieke elite evenwel geen sprake tijdens de fase van consolidatie 
die we hebben gesitueerd tot medio jaren vijftig. Voortdurend stonden facties 
tegenover elkaar, hetzij vertegenwoordigers van de standsgroeperingen, familie-
clans, priesters en politici onderling, hetzij vrijwilligers tegenover professionals, 
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functionarissen tegenover bestuurders, leken tegenover geestelijken, regulieren 
tegenover seculieren, ouderen tegenover jongeren. Er werd voordurend gedis
cussieerd en ruzie gemaakt over doelstellingen en strategie. 

Het plaatselijk netwerk van die elite vertoonde in die periode een hoge 
mate van continuïteit, zowel qua samenstelling als structuur. Het centrum van 
dat netwerk was breed samengesteld en werd gevormd door pastoors, enkele 
politici, vertegenwoordigers van de bekende 'meergeneratiefamilies' en andere 
generalistisch ingestelde bestuurders. Aan de marge verkeerden specialisten die 
doorgaans ook deel uitmaakten van verticaal gelede nationale, aartsdiocesane 
en provinciale netwerken. Van een 'circulation des elites' was geen sprake, ook 
niet tijdens de eerste na-oorlogse jaren. 

In deze periode van consolidatie werd de plaatselijke katholieke beweging 
voor velen een opstapje of hefboom naar een maatschappelijke en politieke 
carrière. Matser is het voorbeeld bij uitstek: over hem gaat de anecdote dat de 
gevestigde elite in Arnhem hem achtereenvolgens aansprak als Chrisje in zijn 
tijd als beambte, als Matser tijdens zijn wethouderschap, en tenslotte als meneer 
de burgemeester. M Klompé, V. Marijnen, J. Usselmuiden, B. Verhoeven 
werden wel beschouwd als de uit Arnhem afkomstige nationale helden van de 
katholieke beweging. Iets lager in aanzien stonden de vele Arnhemse vertegen
woordigers in het provinciebestuur: van Van Nispen tot Pannerden tot Verberk 
en Lion. Dat de plaatselijke beweging ook tijdens de afbraakfase nog als 
springplank kon dienen voor nationale carrières, blijkt wel uit het voorbeeld van 
A. van de Stee. Na zijn vestiging als advocaat te Arnhem werd hij in het begin 
van de jaren zestig voorzitter van de plaatselijke afdelingen van de KVP en de 
Adelbertvereniging. Hij kwam tevens in het bestuur van het KGL. In 1968 werd 
hij voorzitter van het nationale KVP-bestuur, drie jaar later minister. 

Aan de hand van twee prominente figuren zijn de ambivalente ontwikkelingen 
in de jaren vijftig te schetsen. Zowel Matser als Verhoeven golden als exponen
ten van gematigde doorbraakkatholieken. Nadat eerstgenoemde als burge
meester zijn draai had gevonden, ontpopte hij zich als een ware opportunist, 
ook in een kwestie als de politieke eenheid. Verhoeven daarentegen was en 
bleef idealist: zowel in de jaren twintig als in de jaren vijftig bracht hij de 
noodzaak van een culturele emancipatie naar voren, overigens zonder zijn 
loyaliteit aan de katholieke politieke partij te verliezen. Wat de 'katholieke' 
zaak in Arnhem betreft zal Matser een tevreden man zijn geweest, terwijl bij 
Verhoeven gevoelens van teleurstelling wellicht overheerst hebben. 

Tot in de jaren vijftig gingen idealisme en pragmatisme als twee oriëntaties 
samen op, of beter gezegd de eerste werd ondergeschikt gemaakt aan de 
tweede. Daarna kwamen ze met elkaar in botsing; een fundamentele scheiding 
van geesten in het katholieke kamp was het gevolg. Allerlei maatschappelijke 
en kerkelijke ontwikkelingen versterkten deze tendens tot segregatie en polari
satie. Daar kwam bij dat er zowel van buitenaf als van binnenuit voortdurend 
gewezen werd op tekorten in katholieke kring. Politieke tegenstanders wezen er 
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voortdurend op dat katholieken wel steeds meer aanspraak maakten op over
heidsgeld voor hun organisaties en instellingen, maar dat hun eigen betrokken
heid bij die zaken steeds meer te wensen over liet. Ook katholieke woordvoer
ders klaagden in deze tijd veelvuldig over zoveel organiseren en zo weinig 
bezieling, de afnemende offervaardigheid, de indolentie en de culturele inertie. 
Men slaagde er niet in om dit tij te keren; het veilig stellen van de aanspraken 
op en het optimaliseren van het gebruik van publieke middelen had de hoogste 
prioriteit. 

Na 1960 volgde de afbraak van het bestuurlijke netwerk. Bovendien kwamen 
allerlei samenbindende sociaal-culturele elementen in deze periode definitief te 
vervallen. Zoals de geestelijkheid zich terugtrok op het religieuze erf, zo 
verschansten de politici zich in in het isolement van het politieke bedrijf. Over 
gemeenschappelijke doelstellingen van katholieke organisaties en acties viel 
nauwelijks nog te praten. Door het wegvallen van een alles registrerende lokale 
pers en het inkrimpen van een geïnteresseerd publiek van organisaties, paro
chies, personen en families kwam de nog resterende bestuurlijke elite in een 
vacuüm terecht. Dit had als onbedoeld gevolg dat het erfgoed van de katholieke 
beweging in enkele handen kwam te liggen. Het was een kleine elite die 
uiteindelijk in de jaren zeventig en tachtig besliste over opheffing, fusering of 
kapitalisering van het erfgoed van katholieke instellingen. Het was ook een 
kleine elite die in deze tijd op zoek ging naar een nieuwe, niet aan een kerk 
gebonden algemeen-christelijke inspiratie. 
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17. Katholieke patronen in beweging: 
samenvatting en nabeschouwing 

In het verhaal over de levensloop van de katholieke beweging te Arnhem, van 
haar ontstaan rond 1850 tot en met haar ontbinding ruim een eeuw later, zijn 
een viertal 'bewegende patronen' onder de loep genomen: ideologische, organi
satorische, personele en financiële. Het doel van deze studie reikt echter verder 
dan alleen een beschrijving van de Arnhemse ontwikkelingen. Het Arnhemse 
onderzoek is daarom opgezet als een exemplarische studie. Dit wil zeggen dat 
het uitdrukkelijk de bedoeling is om tot uitspraken te komen met een niet tot 
Arnhem beperkte, maar met een wijdere strekking en betekenis. Het gaat 
daarbij om drie onderwerpen: de levensloop van sociale bewegingen in het 
algemeen, het historisch verloop van de katholieke beweging op plaatselijk 
niveau, en de processen van verzuiling en ontzuiling. 

Om deze doelen te bereiken kozen we voor het bewegingsperspectief als 
historisch-sociologische optiek. Naar ons inzicht zou dit perspectief het intru-
mentarium bieden voor een integrale analyse en beschrijving van het verloop 
van de katholieke beweging, en bij uitstek geschikt zijn als vertrekpunt voor een 
multidisciplinair lokaal onderzoek. Het zou bovendien een vergelijking naar tijd 
en plaats mogelijk maken. In deze nabeschouwing vragen we ons af of onze 
benadering aan die verwachtingen heeft voldaan en in welke zin eventuele 
bijstellingen noodzakelijk zijn. 

Het vertrekpunt van ons onderzoek was dat de levensloop van elke sociale 
beweging wordt bepaald door een onderlinge samenhang van ideologie, mobili
seren en organiseren. Die samenhang inzichtelijk maken, dat was de uitdaging 
die wij onszelf stelden. Onze analyses hadden betrekking op de aard en beteke
nis van de mobilisatieprocessen die ten grondslag lagen aan het ontstaan en het 
overleven van de katholieke beweging in Arnhem. Het empirische onderzoek 
spitste zich toe op ideologische motieven en collectieve belangen, organisaties 
en organisatorische structuren, leiders en leden, en tenslotte de financiën. 

Teneinde bepaalde gemeenschappelijke patronen op het spoor te komen in 
de mobilisatieprocessen, hebben we consequent drie spanningsvelden verkend. 
In de eerste plaats was dat de relatie tussen Arnhem en hogere niveaus binnen 
de katholieke beweging zoals provincie, aartsbisdom, Nederlandse kerkprovin
cie. Op basis hiervan is de mate van lokale autonomie alsmede het bijzonder 
Arnhems karakter van de beweging vastgesteld, zowel in ideologische, organisa
torische, personeel-bestuurlijke als financiële zin. Ten tweede is er gelet op de 
inzet en betekenis van externe middelen, contacten en instanties voor het 
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verloop van de Arnhemse katholieke beweging. In dit kader is onder meer 
gekeken naar de mate waarin de externe politieke omgeving de katholieke 
beweging heeft gestimuleerd dan wel ontmoedigd. Ook hebben we ons afge
vraagd in hoeverre externe financiering geleid heeft tot een verlies van autono
mie, ja zelfs tot een onvermijdelijke aanpassing van de beweging aan haar 
externe omgeving. Tenslotte brachten we het spanningsveld tussen kerk en 
politiek in kaart, dat zich zowel in ideologische (idealisme versus realisme) als 
organisatorische (kerkelijke organisatie versus politieke partij), personele (clerus 
versus politici) en financiële (katholieke gemeenschap of burgerlijke overheden 
als sponsor) zin heeft gemanifesteerd. 

De analyse van concrete mobilisatieprocessen verschafte aanknopingspunten 
voor het traceren en karakteriseren van verschillende stadia en overgangsfasen 
in de ontwikkeling van de Arnhemse katholieke beweging. We kwamen uit op 
de volgende periodisering: tussen 1870 en 1880 voltrok zich de overgang van 
een aarzelende aanloopfase naar een definitieve startfase; rond de eeuwwende 
was de fase van expansie reeds op gang; de omslag van expansie naar consoli
datie situeerden we in de tweede helft van de jaren twintig; de jaren vijftig 
markeerden de overgang naar een fase van ontbinding; tenslotte kwam in de 
jaren zeventig een eind aan de Arnhemse katholieke beweging. 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de ideologische, organisatorische, 
personele en ideologische patronen van de katholieke beweging in Arnhem in 
hoofdlijnen belicht. De financiële patronen behandelen we niet afzonderlijk, maar 
ze worden in samenhang met de overige drie in ogenschouw genomen. Vooral 
uit die samenhangen moet blijken of onze benadering vruchtbaar is geweest. 

2. DE GEEST WAAIT WAAR HIJ WIL 

Ideologieën hebben we in deze studie opgevat als sociale constructies én als 
proces. Dit wil zeggen dat zij door bepaalde groepen of personen in concrete 
mobilisatieprocessen worden gecreëerd als doctrines, motieven of collectieve 
belangen en voorstellingen, die — indien nodig — voortdurend worden herzien 
en aangepast. In deze optiek bestaat er geen allesoverheersende, permanent 
aanwezige, door iedereen gedragen, onveranderlijke, coherente ideologie. Er 
zijn daarentegen voortdurend verscheidene collectieve belangen, ideologische 
doctrines en motieven in het geding, die elkaar aanvullen of afwisselen. Van 
abrupte overgangen en discontinuïteiten is geen sprake. Terwijl oude leerstellin
gen vervagen en worden afgezwakt, worden tegelijkertijd nieuwe gearticuleerd 
en verdedigd; het doel van de een is mogelijk tegelijkertijd het middel van de 
ander; de een is gemotiveerd door grootse concepties over een christelijk-
katholieke samenlevingsorde, de ander door practische successen op korte 
termijn; het motief van vandaag is wellicht het excuus van morgen. 

Er bestaan altijd meningsverschillen over de juiste interpretatie, de geldig
heid en de onderlinge hiërarchie van belangen en motieven. Die onenigheid 
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behoort juist tot de dynamiek van elke sociale beweging, dus ook tot die van de 
Arnhemse katholieken. Het is mede daarom van groot belang de ideologische 
patronen van de katholieke beweging te Arnhem in samenhang te zien met haar 
organisatorische, personele en financiële patronen en strategieën. 

Zolang het geloof voor de Arnhemse katholieken het primaire samenbin
dende element was en als zodanig grenzen afbakende met andere bevolkings
groepen in de stad, zolang bestond er een potentiële voedingsbodem voor een 
katholieke beweging met onverschillig welke motieven en doelen. Deze voor
onderstelling stond centraal in onze zoektocht naar ideologische drijfveren. Het 
kwam er vervolgens op neer te onderzoeken door wie, in welke zin en met welk 
resultaat die voedingsbodem bewerkt werd. Onze conclusie was dat de idealen 
en strategieën van het volkskerkelijke katholicisme vanaf het midden van de 
negentiende eeuw een era lang een stempel hebben gedrukt op de identificatie 
en organisatie van de katholieken als een bijzondere groep, niet alleen in 
Arnhem maar in heel Nederland. De collectieve identiteit van de Arnhemse 
katholieken werd in deze periode in de eerste plaats gedefinieerd in religieuze 
termen en belangen. De geestelijkheid speelde daarbij een centrale rol. 

In de volkskerkelijke idealen werden overigens — bezien over een periode 
van ongeveer honderd jaar — wel uiteenlopende motieven en belangen geïnte
greerd en gelegitimeerd, variërend van bescherming van de gelovigen tegen de 
verleidelijke buitenwereld, tot versterking van de pastorale controle, het 
verfijnen en uitdragen van een katholieke cultuur, de herkerstening van de 
samenleving door expansie en verovering, en de hervorming van de samenleving 
in katholiek-christelijke zin. Hiermee is niet gezegd dat er geen andere motie
ven in het geding waren. Het motief van de maatschappelijke emancipatie 
bijvoorbeeld komt in dit rijtje niet voor, terwijl de katholieke minderheidssitua
tie in Arnhem toch wel degelijk — ook gedurende meer dan een eeuw — als 
bindmiddel is gebruikt om de katholieke bevolkingsgroep tot actie te motiveren 
en haar mobilisatieniveau op peil te brengen en te houden. In onze speurtocht 
kwamen we nog meer drijfveren tegen: participatie en integratie in het natio
nale leven, maatschappelijke stijging van individuele katholieken, en tenslotte 
binnenkerkelijke emancipatie van de individuele katholiek ten opzichte van het 
kerkelijk gezag. Laten we het een en ander eens in een chronologisch schema 
plaatsen. 

Aanloop- en startfase. Geloof kwam tegenover ongeloof te staan in deze nieuwe 
tijd van contrasten, zo schreef de Arnhemsche Courant in 1870. Onder impuls 
van Brouwer werd in deze periode het motief van de maatschappelijke gelijk
stelling gekoppeld aan de bedreiging van het geloof en de geloofsgemeenschap. 
Er werd vooral gewerkt aan de opbouw van een ultramontaans religieus
cultureel leefmilieu met eigentijdse middelen en accenten. In de periode van 
onzekerheid over de eigen zaak — zo ongeveer tot 1890 — ging het de Arnhemse 
katholieken nu eens om gelijkberechtiging en dan weer om religieus-culturele 
zelfbepaling en bescherming. Op expansie waren zij zeker niet gericht. 
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De fase van proliferatie. De Arnhemse liberalen spraken in 1900 over de "ver
politieking van de raad". Precies deze uitdrukking geeft aan dat de katholieken 
de eerste successen geboekt hadden van hun met moderne middelen ter hand 
genomen machtspolitiek. Zij hadden hiermee beslist niet alleen bescherming op 
het oog. In navolging van een figuur als Schaepman opteerden een belangrijke 
groep Arnhemse katholieken voor zowel culturele als maatschappelijke emanci
patie alsmede voor integratie in de nationale samenleving. Zij traden met een 
eigen gedachtengoed op maatschappelijk en cultureel terrein naar buiten. Ze 
presenteerden zich uitdrukkelijk als staatsburger met eigen opvattingen over de 
oplossing van het sociale vraagstuk en andere heikele kwesties.1 Het aanzienlij
ke 'Arnhemse' aandeel in de Klarenbeekse Club en de doelstellingen van een 
Arnhemse orgamsatie als de Vereniging Pius X uit 1903 bevestigden de nieuwe 
oriëntaties en motivaties. Daarnaast bleek in deze periode dat de katholieke 
beweging te Arnhem voor vertegenwoordigers van verschillende standen 
ongekende kansen schiep op politieke en bestuurlijke carrières op provinciaal, 
diocesaan en nationaal niveau. Persoonlijke emancipatie in maatschappelijke zin 
werd hiermee een van de motieven om mee te doen. 

De fase van consolidatie. Het liberale bolwerk was in 1920 geslecht. De onder-
wijspacificatie in 1917 maakte een eind aan de schoolstrijd. Voor de Arnhemse 
katholieken verschoof de strijd om macht naar een met macht. Het vraagstuk 
van de gelijkberechtiging werd vertaald in evenredige toewijzing van ambten en 
middelen. Door deze successen kwam de kwestie van de religieus-culturele zelf
bepaling nadrukkelijker in de aandacht te staan. Hierbij deed zich in toenemen
de mate de vraag voor of de strategie gericht moest zijn op expansie, op aanpas
sing aan de buitenwereld of op het cultiveren van de eigen identiteit. Tijdens het 
interbellum en ook nog in de jaren vijftig waren voor elke optie — en combina
ties daarvan — wel markante vertegenwoordigers te vinden in Arnhem. In bij
voorbeeld pastoor Van Berkel ontmoetten we een figuur die hoge idealen in de 
mondiaal-katholieke sfeer combineerde met een benepen zedelijkheidsoffensief 
in eigen parochie. De ambivalentie tussen deze hooggestemde idealen enerzijds 
en de in de praktijk van het parochiële leven nagenoeg onuitvoerbaar gebleken 
'alledaagse' idealen anderzijds was kenmerkend voor het optreden van figuren 
als Van Berkel in de jaren dertig. Slechts door holle retoriek en uiterlijk machts
vertoon kon deze tegenstrijdigheid verbloemd worden. 

Tijdens de consolidatiefase prevaleerde door de bank genomen de keuze 
voor het cultiveren van de eigen identiteit. Hier deed zich echter wel het levens
grote probleem voor wat die identiteit in concreto moest voorstellen. Terwijl 
een minderheid van kritische jongeren de bevordering van een waarlijk katho
liek leven als ideaal verkondigde, overheerste bij de katholieke autoriteiten een 
pragmatisch streven naar behoud van machtsposities gecombineerd met afzon
dering en afscherming van de katholieke gemeenschap. Deze tegenstelling 
kwam in de periode van naoorlogse wederopbouw nog scherper naar voren. De 
behoefte aan culturele emancipatie liet zich steeds sterker gevoelen. 

329 



De fase van verval Definieerde pastoor Brouwer rond het midden van de 
negentiende eeuw de minderheidspositie vooral in religieuze en morele termen, 
honderd jaar later refereerde J. IJsselmuiden aan een katholiek verleden van 
sociale en politieke terugzetting. Laatstgenoemde maakte hiermee toen weinig 
indruk omdat voor velen de katholieke emancipatie in feite als voltooid be
schouwd werd. Zij voelden zich in de eerste plaats Arnhemmer. Het eigen 
katholiek leefmilieu brokkelde af — zowel thuis als in de parochie en in vereni
gingsverband — en hoefde niet meer zo nodig. Daarbij kwam dat de volkskerke-
lijke dogma's hun oriënterende en legitimerende functies hadden verloren, niet 
in het minst onder de geestelijkheid zelf. Ten gevolge hiervan werd het katho
liek milieu in toenemende gedefinieerd als een strikt kerkelijk milieu. Daarbin
nen kreeg de zelfbepaling een andere dimensie: die van de persoonlijke emanci
patie als katholiek ten opzichte van het kerkelijk leergezag. In de verdere 
ontwikkeling van het katholiek kerkelijk leven in Arnhem weerspiegelde zich 
wat in de Nederlandse kerkprovincie gebeurde: vertwijfeling, verwarring, 
polarisatie, pluriformiteit en vooral teruggang. Van een grondvlak voor een 
katholieke beweging kon geen sprake meer zijn, noch in ideologische noch in 
sociaal-culturele zin. 

De slotfase. Hield het einde van de katholieke beweging automatisch het einde 
van alle 'katholieke' ideologie in, zo kan men zich afvragen. Het antwoord dat 
er sprake is van een algehele ontideologisering van de samenleving is ons wat 
te gemakkelijk. Een ding is zeker: grootse, alles omvattende ideologische 
concepties zijn uit de tijd en brengen mensen niet of nauwelijks in beweging. 
Hedendaagse sociale bewegingen lijken het vooral te moeten hebben van 
concrete, duidelijk omschreven doeleinden en minder omvattende ideeën, die 
meestal slechts een kortstondige aantrekkingskracht uitoefenen.2 Dés te opmer
kelijker is de huidige belangstelling voor 'oude', levensbeschouwelijk geladen 
begrippen als het katholieke subsidiariteitsbeginsel en het protestants-christe-
lijke "soevereiniteit in eigen kring". Ze duiken veelvuldig op in discussies over 
het 'maatschappelijk middenveld' waarbij de verhouding staat versus burger, 
politieke partij versus achterban, en overheid versus particulier initiatief de 
steeds terugkerende thema's zijn. Anders dan voorheen worden deze begrippen 
nu verstaan als praktische formules en niet als levensbeschouwelijk gekleurde 
doctrines, ook in christen-democratische kring. Kennelijk waait de geest waar hij 
wil, op zoek naar een geëigende setting en vertaling. 

2. ΟΚΟΑΝ15ΑΉΕ5 EN ORGANISATORISCHE STRUCTUREN 

Organisaties zijn onmisbare instrumenten voor een sociale beweging: zij bunde
len samen, zij schermen af, zij functioneren als forum van ontmoeting, commu
nicatie en educatie, zij houden het mobilisatieniveau op peil, zij leveren dien
sten, zij bieden arbeidsplaatsen, zij treden op als kader voor externe belangen-
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behartiging, machtsverwerving en beïnvloeding. In het tweede deel van dit boek 
is een bonte stoet stedelijke organisaties de revue gepasseerd, gegroepeerd in 
de sectoren charitas, onderwijs, cultuur, jeugd en sociale organisaties. De niet 
afzonderlijk besproken sectoren godsdienst en politiek completeren dit rijtje. 

Het grootste deel van de organisaties beoogde het scheppen van een eigen 
leefmilieu, sommige hielden zich uitsluitend bezig met het mobiliseren van 
katholieken door middel van propaganda en wervingsacties, en weer andere 
richtten zich met name op belangenbehartiging in materiële of beleidsmatig-
politieke zin. Het werkveld van de standsorganisaties van arbeiders, boeren, 
middenstanders, werknemende middenstand en hogere standen strekte zich in 
principe uit tot zowel de bevordering van het katholieke leefmilieu als propa
ganda en belangenbehartiging. Een laatste categorie bestond uit enkele koepel
organisaties met voornamelijk interne coördinatie en controle als doel. 

De opbouw van het organisatorische bouwwerk begon in 1839 met de 
oprichting van het R.K. Besteedelingenhuis, de jongste organisatie was de 
Vereniging van Katholiek Basisonderwijs uit 1984. Kort vóór 1940 was het 
aantal organisaties op een hoogtepunt. In 1990 resteerde er van het ooit 
indrukwekkende bouwwerk weinig meer over dan enkele onderwijsorganisaties 
en financieel-charitatieve instellingen. Werden tijdens de jaren 1900-1960 
nagenoeg alle maatschappelijke activiteiten in de katholieke beweging geïnte
greerd, na 1960 was dat niet meer het geval. Er kwamen nieuwe organisatievor
men op en een andere stijl van belangenbehartiging en actievoeren vond ingang, 
maar de katholieke beweging had hier part noch deel aan. 

Zowel per sector als voor het totale aantal stedelijke katholieke organisaties 
zijn organisatorische patronen ingekleurd met behulp van een viertal aandachts
punten. Het eerste punt betrof de typisch Arnhemse initiatieven en ontwikkelin
gen en de inpassing daarvan in een diocesaan of nationaal kader. Voor wat de 
inrichting en doelstelling van organisaties betreft, bleef het enigzins uniek 
Arnhemse karakter beperkt tot het tijdvak vóór ongeveer 1910. De Arnhemse 
katholieken namen met enkele organisaties voor arbeiders een bijzondere 
positie in binnen het aartsbisdom; met verschillende jeugd- en cultuurverenigin-
gen namen zij zelfs het voortouw en gaven zij het voorbeeld; met het lager 
onderwijs voor jongens liep Arnhem achter. Gedurende het eerste decennium 
van de twintigste eeuw werden initiatieven met een bijzonder Arnhems karakter 
ingekaderd in diocesane of nationale verbanden, of onderworpen aan een sterk 
centraal gezag. Zowel integratie als aanpassing of uniformering impliceerden 
een verlies van lokale autonomie en gingen gepaard met machtsverschuivingen. 
De verwachting dat de couleur locale in de eindfase van de beweging weer tot 
uitdrukking zou komen, bleek nauwelijks met feiten gestaafd te kunnen worden. 
Wel liepen de Arnhemse katholieken met bijvoorbeeld KVP, NKV en SCC enkele 
jaren vooruit op landelijke ontwikkelingen door relatief vroeg te besluiten tot 
samengaan met niet-katholieken. Daar waar het de redding van het financiële 
erfgoed van de beweging betrof, kwam de Arnhemse weg het meest pregnant 
naar voren. Dit laatste sluit aan bij onze algemene conclusie dat het uniek 
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Arnhems karakter vooral gezocht moet worden in de vormgeving en resultaten 
van mobilisatiecampagnes ten behoeve van financiën, leden en kiezers. 

Een tweede aandachtspunt betrof de betekenis van externe factoren voor 
sterke organisatorische expansie c.q inkrimping. In dit verband wezen we op het 
(de)mobiliserend effect van bisschoppelijke brieven (1868, 1916, 1918, 1954 en 
1960), wetgeving en subsidiebeleid van de overheid (de onderwijswetten), 
plotselinge uitbreiding van machtskansen en -posities (verkiezingsresultaten in 
1919), de ten voorbeeld strekkende activiteiten en initiatieven van concurreren
de bewegingen, en tenslotte de versterking c.q verzwakking van vitale onder
delen van de katholieke beweging zelf, bijvoorbeeld politieke partij en stands-
organisaties. 

Ten derde zijn de resultaten van mobiliseren en organiseren afgemeten aan 
het aantal leden, deelnemers, kiezers en klanten. Uit de gegevens bleek dat het 
beeld van een alle katholieken omvattende beweging bij lange na niet in 
overeenstemming was met de werkelijkheid. Ook in de hoogtijdagen van de 
beweging waren er nog veel katholieken die hun kinderen naar openbare 
scholen stuurden, of huwden met niet-katholieken, lid waren van neutrale 
organisaties, stemden op een niet-katholieke partij en dergelijke. Bovendien was 
er sprake van sterke schommelingen in ledenaantallen. Mobiliseren betekende 
hollen en stilstaan. Leden traden vooral toe als er iets te verdienen viel of als 
zij zich door tijdelijk opgevoerde en vaak op de persoon gerichte propaganda 
onder druk voelden staan — om overigens, zeker in het laatste geval, meestal 
kort daarna het lidmaatschap weer op te zeggen. Het aantal leden van een 
organisatie kan in ieder geval niet als een graadmeter van ideologische binding 
en daadwerkelijke betrokkenheid worden beschouwd. Het aantal leden van de 
katholieke arbeidersbeweging was weliswaar nooit zo hoog als in de jaren vijftig 
en zestig, omgekeerd evenredig laag was de deelname aan vergaderingen en 
andere bijeenkomsten. In die tijd kostte het veel katholieke organisaties steeds 
meer inspanningen en middelen om het mobilisatieniveau op een aanvaardbaar 
peil te houden. De balans van kosten en baten pakte in veel gevallen negatief 
uit. Opvallend feit in dit verband is evenwel dat het katholiek onderwijs zich in 
een relatief sterke belangstelling kon blijven verheugen. 

Als vierde aandachtspunt tenslotte namen we de financiële basis van de 
organisaties. Wat waren de kosten en waar kwamen de middelen vandaan? De 
kosten liepen per organisatie en naar tijd uiteen. Het maakte nogal verschil of 
en in welke mate er eigen gebouwen gefinancierd en onderhouden moesten 
worden, personeel aangetrokken en bezoldigd, en diensten of producten tegen 
betaling konden worden aangeboden. Voor de oprichting en instandhouding van 
een school was meer geld nodig dan voor een jeugdclub. In haar strijd om te 
overleven ging elke organisatie op zoek naar financiële hulpbronnen. Was de 
ene bron opgedroogd, dan probeerden ze het elders. 

De financiële basis van de katholieke beweging werd achtereenvolgens 
gedomineerd door aanzienlijke individuele bijdragen van enkele vermogende 
katholieken, de centen en stuivers van de katholieke massa in de vorm van 
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collectes, contributies en vergoedingen, en de subsidies van de burgerlijke 
overheden. De eerste bron was dominant tot ongeveer 1900 maar droogde pas 
op in de eerste jaren na 1945. De stroom van middelen uit de tweede bron 
begon rond de eeuwwende aan te zwellen, maar de opbrengst hield geen gelijke 
tred met de almaar stijgende kosten. De subsidies van de burgerlijke overheid 
waren niet alleen in principiële zin een begerenswaardig goed, zij bleken van 
meet af aan (de onderwijssubsidie in 1890) ook noodzakelijk om de uitbouw van 
de beweging te financieren. Zonder middelen van buitenaf kon en wilde de 
katholieke beweging het niet stellen. 

De organisatorische tactieken en programma's werden door de bestuurders 
steeds aangepast om externe financiers gunstig te stemmen en het eigen 
voortbestaan veilig te stellen. Het uitgangspunt was dat (mede)financiering door 
de overheden de autonomie van de katholieke organisaties in principiële zin 
niet mocht aantasten. Van de politieke partij werd in deze een schildwachtfunc
tie verwacht. Desondanks kreeg de overheid gaandeweg meer zeggenschap over 
doelen en werkwijze. Een tweede potentieel negatief effect van de allengs 
toenemende externe financiële afhankelijkheid was het zwakker worden van de 
bindingen tussen de organisaties en hun katholieke achterland. Enerzijds liepen 
organisaties het risico minder gevoelig te worden voor wat in hun achterland 
leefde, anderzijds brokkelde in katholieke kring de betrokkenheid bij en de 
identificatie met het organisatorisch gebeuren af, hetgeen weer resulteerde in 
een verdere daling van de financiële offervaardigheid. In de jaren vijftig werd 
dit dilemma nog door meerdere Arnhemse bestuurders — zowel katholieken als 
niet-katholieken — erkend. In de tweede helft van de jaren zestig durfde men er 
nauwelijks nog over te spreken omdat de interne bronnen inmiddels opge
droogd en de mobiliseringskanalen verstopt waren. Het lot van veel katholieke 
organisaties lag daarmee grotendeels in handen van de overheid. 

De katholieke organisaties gaven samen vorm aan de beweging. Zij streef
den gedeeltelijk dezelfde doelen na en hadden alle de katholieken als doel
groep. Voor de buitenwereld wilden ze als een gesloten familie overkomen. 
Samenwerking, onderlinge afstemming, controle en coördinatie was daarom 
geboden. Via bestuurders met dubbelfuncties konden organisaties contacten met 
elkaar onderhouden en vormden ze een netwerk. Een analyse van de ontwikke
ling van dit netwerk van organisaties leverde argumenten op ter ondersteuning 
van de door ons gekozen periodisering. Daarnaast bleek er een sterke samen
hang te bestaan tussen de interne rangordening van het netwerk en de mate 
waarin organisaties toegang tot steun en middelen verschaften. Rond de 
eeuwwisseling werd het centrum van het netwerk gekenmerkt door een sterke 
onderlinge vervlechting van het kerkelijke en politieke domein. In 1920 was de 
situatie in zoverre gewijzigd dat beide domeinen nog wel tot de kern van het 
netwerk behoorden, maar inmiddels hun onderlinge afstand was gegroeid. Dat 
segregatieproces zette zich na 1945 versterkt door, terwijl tegelijkertijd het 
machtsbereik van beide domeinen afnam, met name het kerkelijke. Een en 
ander impliceerde dat de mazen in het netwerk steeds groter werden. Nadat in 
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de jaren zestig de nog resterende knooppunten wegvielen, kon er van een 
netwerk geen sprake meer zijn. 

Het gegeven dat de ontwikkeling van de organisaties alle kanten uitging — 
doorgaan, opheffing zonder meer, fusies met niet-katholieke organisaties — 
vormt op zichzelf al een aanwijzing van het feit dat verzanding in bureaucrati
sche structuren à la Weber en Michels niet het enige en onvermijdelijke 
scenario van organisatorische ontwikkeling was. Onder druk van de omstandig
heden — meer invloed van buitenaf, afwezigheid van collectieve identiteit en 
onderlinge solidariteit, geringe weerklank bij basis, en onenigheid over gemeen
schappelijke doeleinden — besloten verschillende organisatorische elites de 
oligopolistiche structuren en netwerken af te breken en een nieuwe koers te 
gaan varen. In de hiërarchie van waarden werd het voortbestaan van de organi
satie dus uiteindelijk overstegen door andere waarden. Dit feit alleen al dwingt 
tot nader onderzoek van elites en hun handelingsmotieven, idealen en belangen. 

2. ELITES, FAMILIES EN GENERATIES 

In het derde deel van deze studie kwamen de elites — kerkelijke functionarissen, 
politici en bestuurders van katholieke organisaties — als de patronen van de 
Arnhemse katholieke beweging in meest letterlijke zin aan de orde: van adel tot 
arbeiders, van regenten tot professionals, maar ook van (over)grootouders tot 
kleinkinderen. Elites brengen het onrecht onder woorden, zij stippelen strate
gieën uit, zij zetten organisaties op, stellen persoonlijke hulpmiddelen ter 
beschikking en weten andere hulpbronnen aan te boren. Zijn zij daarom 
verantwoordelijk voor het ontstaan en verdere verloop van een sociale bewe
ging? In ons onderzoek naar de Arnhemse katholieke elites hebben wij ener
zijds een aantal elementen uit deze optiek van mobiliserende en ondernemende 
elites overgenomen, en anderzijds verschillende bezwaren aangetekend tegen 
het voluntaristisch karakter van deze benadering. Zowel de bruikbaarheid als de 
bezwaren komen hierna naar voren. 

De idee van mobiliserende en ondernemende elites is met name bruikbaar 
gebleken voor de verklaring van de dynamiek van een sociale beweging op 
kortere termijn. Die dynamiek hangt nauw samen met de strijd over middelen, 
strategie en motieven, die door de elites permanent gevoerd wordt. Aan de 
hand van een analyse van een aantal — over de onderzoeksperiode verspreide 
— conflicten en gebeurtenissen, zijn uiteenlopende handelingsmotieven en 
onderlinge meningsverschillen uitgebreid in beeld gebracht. Die geschillen 
hadden betrekking op de controle over oriëntatiemiddelen (opvattingen en 
doeleinden), de verwerving en verdeling van schaarse financiële middelen, en op 
de uiteenlopende motieven om mee te doen aan de beweging. Waar de een uit 
overtuiging of uit altruïstische motieven handelde, daar overheerste bij de ander 
sociaal prestige of persoonlijk winstbejag. Deze geschillen manifesteerden zich 
onder meer in een onderlinge wedijver van pastoors, parochies en stands-
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groeperingen, en in een rivaliteit van reguliere versus seculiere priesters, 
Arnhemse versus diocesane of nationale bestuurders, regenten versus congrega
ties, vrijwilligers versus professionals, clerus versus leken, arbeiders versus 
middenstanders, jongeren versus ouderen, en tenslotte idealisten versus realis
ten. 

Is aldus de invloed van bepaalde (categorieën van) personen op de dyna
miek van de beweging nog wel duidelijk aan te geven, dat is veel minder het 
geval wanneer veranderingen op de lange termijn in ogenschouw worden 
genomen. Dan blijken niet-persoonsgebonden, structurele factoren van door
slaggevende betekenis te zijn voor de strategische en ideologische keuzes die 
elites maken, en daarmee voor de rivaliteiten en de onderlinge rangordening 
van de elites. Een sociale beweging is geen speelbal die door elites elke kant 
kan worden uitgerold. Hun speelruimte is beperkt. Alleen al daarom moet hun 
invloed op de loop der gebeurtenissen niet worden overschat. 

Het voorbeeld van de financiën spreekt in dit verband boekdelen. De 
hiërarchie binnen de Arnhemse katholieke elite vertoonde een nauwe samen
hang met de financiële basis van haar beweging. We signaleerden een verschui
ving van achtereenvolgens draagkrachtige regenten en weldoeners die zelf of 
wiens directe familie bij leven of dood geldelijke middelen beschikbaar stelden, 
naar pastoors die via kerkelijke kanalen middelen mobiliseerden en verdeelden, 
politici die aanspraken op publieke middelen verdedigden, en tenslotte ambte
naren en bureaucraten die de aanspraken optimaal wisten te verzilveren. In 
samenhang hiermee voltrok zich een tweede verschuiving: van het lokale naar 
het nationale niveau. Aan kerkelijke zijde nam de controle van diocesane 
rekenmeesters toe, aan het politieke front verschoof de regelgeving ten aanzien 
van subsidies van de gemeentelijke naar de nationale overheid. De autonomie 
van pastoors en plaatselijke politici nam in financieel opzicht af. De processen 
van organisatorische schaalvergroting en specialisatie hadden een vergelijkbaar 
effect op samenstelling, rivaliteiten en rangordening van plaatselijke elites. De 
successen van de beweging bleken daarop eveneens van invloed te zijn. Tenslot
te sprak de achterban nog een woordje mee. Elites wilden van alles, maar zij 
kwamen niet ver als zij de massa niet wisten aan te spreken en te mobiliseren. 
Een te grote afstand ten aanzien van de achterban werkte zelfs contraproduc
tief. Dat kwam pijnlijk naar voren in de afbraakfase van de Arnhemse bewe
ging·3 

Het beeld van autonome elites hebben we verder gerelativeerd door middel 
van een uitgebreid diachronisch empirisch onderzoek naar hun biografische 
kenmerken, functies en machtsbromien. Per periode hebben we een collectieve 
biografie van de elites samengesteld, waarbij naast primaire gegevens over 
leeftijd, geslacht, beroep, herkomst, welstand en kerkelijke staat, tevens infor
matie is verwerkt over financiële betrokkenheid bij de beweging, onderlinge 
verwantschappen, lidmaatschappen van zowel katholieke als niet-katholieke 
verenigingen, opleiding, bestuurlijke netwerken in Arnhem, en tenslotte functies 
en contacten buiten Arnhem. De Arnhemse katholieke elites werden aldus door 
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de tijd heen gevolgd en per periode vergeleken. Dit leverde belangrijke infor
matie op over structurele veranderingen in de samenstelling, samenhang en 
betekems van de lokale elites. In zijn algemeenheid kwam naar voren dat de 
elites mee veranderden met de beweging die ze gestalte gaven, met het succes 
van die beweging en met de hulpmiddelen die dat succes bevorderden. Boven
dien verschenen er tijdens elke fase van de beweging nieuwe elites ten tonele. 
Zij vermengden zich met of verwierven zich een plaats naast de gevestigde 
elites. Tegelijkertijd traden oude elites terug. Deze op- en neergang van 
Arnhemse katholieke elites is als volgt schematisch samen te vatten. 

De clerus vormde een stabiele factor van het begin tot het eind van de 
beweging. In de aanloopfase kreeg eerst een verbond van adel, patriciaat en 
clerus gestalte. De in maatschappelijk en economisch aanzien opkomende 
geslachten van (Westfaalse) kooplieden, steenbakkers, wijnhandelaren en 
regionale bestuurlijke elites voegden zich gaandeweg hierbij. De overgang van 
start naar proliferatiefase werd gekenmerkt door de komst van een categorie 
middenstanders en onderwijzers als sociaal bewogen patronaatsheren. Daarnaast 
verschenen vertegenwoordigers van arbeiders en middenstanders ten tonele. 
Tenslotte zagen we in deze overgangstijd een sterke opkomst van elites die als 
intermediair tussen Arnhem en hogere niveaus binnen de beweging gingen 
optreden. Dit was tweerichtingsverkeer: Arnhemse bestuurders raakten geïnvol
veerd in diocesane en nationale netwerken; in Arnhem begonnen diocesane en 
nationale elites een rol van betekenis te spelen, hetzij ab makelaar in ideeën en 
strategieën, hetzij als organisatorische en financiële expert. 

Deze brede, onderling sterk vervlochten configuratie van elites bleef 
ongeveer intact tot medio jaren twintig, het einde van de groeifase. Daarna liet 
de aristocratie het geleidelijk afweten, begonnen functionarissen en profes
sionals aan hun opmars, raakten de patronaatsheren en -dames uit de gratie, en 
gingen steeds meer vertegenwoordigers van organisaties van arbeiders en 
middenstanders op in grootschalige, landelijke netwerken. Bovendien groeiden 
de elites uit elkaar. De oorlogstijd en de periode van wederopbouw zorgden 
slechts voor een tijdelijke onderbreking van deze trends. Wat uiteindelijk in de 
jaren zestig en zeventig resteerde was een betrekkelijk kleine, amorfe verzame
ling bestuurders en functionarissen die meestal een lange geschiedenis binnen 
de beweging achter de rug hadden. 

Netwerken 
Met behulp van netwerken en generaties als heuristische begrippen hebben wij 
de idee van mobiliserende en ondernemende elites behalve in empirische ook 
in conceptuele zin kunnen bijstellen. Laten we beginnen met een kritische 
opmerking over een toepassing van het netwerk-concept zoals dat ook door ons 
in deze studie is gebruikt. Wij hebben dan de bestuurlijke netwerken op het oog 
die het gevolg zijn van dubbelfuncties van bestuurders in organisaties. De vraag 
is of de samenstelling en samenhang van de elites van de katholieke beweging 
wel kan worden vastgesteld op basis van deze bestuurlijke netwerken alleen? 
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Door een dergelijke aanpak worden beroepsbestuurders en administrators 
mogelijk als elite aangemerkt, terwijl andere, in sociaal of mentaal-cultureel 
opzicht dominante personen buiten beschouwing blijven, bijvoorbeeld intellectu
elen.'' Tevens bestaat het risico dat de opeenvolging of afwisseling van elites 
wordt teruggebracht tot fluctuaties in de bestuurlijke bezetting van organisaties. 
Primaire mechanismen van opvolging en continuïteit blijven dan uit het zicht. 

Wij hebben deze risico's onderkend en daarom tevens verwantschapsbetrek
kingen en bepaalde sociaal-culturele netwerken in beschouwing genomen. Op 
deze wijze kon worden aangetoond dat de dominantie van bepaalde elites niet 
zozeer afhankelijk was van een eventuele bestuurlijke functie op een bepaald 
moment, maar tevens voortkwam uit een sociaal-culturele of economische 
dominantie die in generaties en gedurende decennia was opgebouwd. 

Ter verklaring van het verloop van de katholieke beweging te Arnhem is 
verscheidene malen gewezen op de samenhang van bestuurlijke en sociale 
netwerken. In de eerste plaats zagen we dat voor het op gang komen van de 
beweging de betekenis van bestuurlijke netwerken overtroffen werd door sociale 
netwerken gebaseerd op verwantschap, huwelijk, vriendschap, opleiding (de old-
boys networks van drie katholieke kostscholen), en lidmaatschappen van plaatse
lijke (zowel katholieke als niet-katholieke) sociëteiten, broederschappen en 
verenigingen. Om de verdere uitbreiding van de beweging mogelijk te maken 
moesten deze relatief gesloten kringen worden doorbroken en aangevuld met 
nieuwe mensen met andere achtergronden. Dit lukte mede omdat de Arnhemse 
katholieke beweging als sociaal-confessioneel integratiekader in toenemende 
mate voertuig werd voor sociale mobiliteit en prestige en een medium voor 
vriendschappen en familie-allianties. De sociale netwerken verhoogden de 
aantrekkingskracht van de beweging en vice versa. In de tweede plaats bleek dat 
er tijdens de groeifase van de beweging diverse nieuwe sociale kringen ontston
den, rond de standsorganisaties en naast de al bestaande kringen. Hierin weer
spiegelde zich een standssegregatie. Deze scheiding tussen sociale kringen werd 
evenwel afgezwakt door grensoverschrijdende bestuurlijke betrekkingen. Tijdens 
de fase van consolidatie en verval tenslotte, namen de negentiende-eeuwse old-
boy networks, de familiebetrekkingen, het familisme, en de nog relatief jonge 
kringen rond standsorganisaties in omvang en betekenis af. De katholieke bewe
ging bleek in steeds mindere mate als medium voor duurzame sociale bindingen 
te fungeren. Na 1945 werd de cohesie binnen de katholieke elite volledig afhan
kelijk van haar onderlinge bestuurlijke betrekkingen. De bestuurlijke elites 
kwamen in een sociaal vacuüm terecht: zij waren niet meer gekend en werden 
niet meer erkend. De desintegratie van de parochies was hier mede debet aan. 

Leverde de analyse van bestuurlijke netwerken vooral momentopnames op 
van vastomlijnde groepen en structuren, door ook sociale netwerken en een 
fenomeen als familisme in de beschouwing te betrekken kon juist de continuïteit 
en de onderlinge cohesie van de elites vanuit een bredere historische en sociaal-
culturele invalshoek worden opgespoord. Als er in dit verband een thema nader 
aandacht verdient, is dat wel de opeenvolging van generaties binnen de elite. 

337 



Generaties 
Het generatiemodel van het verloop van sociale bewegingen suggereert dat de 
fases in de ontwikkeling van de beweging samenvallen met de opeenvolgende 
generaties van de elites. Die ontwikkeling zou bovendien verlopen volgens een 
'natuurlijk' ritme van ontkieming, groei, bloei en verval. De betrokkenheid van 
de onderscheiden generaties zou hiermee corresponderen. Het is beslist niet 
schokkend of opzienbarend te noemen dat ons onderzoek deze analogie 
plausibel maakt. De verschillende stadia die wij onderkend hebben, bestrijken 
alle ongeveer de tijdsspanne van één generatie, dat wil zeggen tussen twintig en 
dertig jaar. Voor elke fase is ook wel een typerende figuur te vinden onder de 
elites. Maar het generatieconcept biedt nog veel meer veelbelovende mogelijk
heden voor de bestudering van het verloop van een sociale beweging, met name 
wanneer elkaar opvolgende sociaal-culturele generaties, de life-histories van 
individuele bestuurders maar vooral de geschiedenis van vier of vijf generaties 
van een familie in ogenschouw genomen worden. 

Het sociaal-culturele generatieconcept verwijst naar gedeelde ervaringen van 
een groep van mensen, opgedaan tijdens de voor hun persoonlijke ontwikkeling 
belangrijke jaren. Blijven we binnen katholiek Arnhem, dan kunnen we in dit 
verband bijvoorbeeld wijzen op de gedeelde ervaringen van de leden van het 
eerste uur van een jeugdorganisatie als Carolus Borromeus, de regelmatige 
toehoorders van persoonlijkheden als Schaepman en Ariëns, de participanten 
aan felle campagnes tegen socialisten en liberalen, de deelnemers aan de 
triomfalistische optochten in de jaren dertig, de voorstanders van de doorbraak 
na 1945, en wat dies meer zij. Het is echter niet waarschijnlijk dat met behulp 
van de aldus geconstrueerde generaties de op- en neergang van de beweging 
inzichtelijk gemaakt kan worden omdat zij haar voortdurend nieuw leven in 
zouden hebben geblazen of een andere wending zouden hebben gegeven. 

Life-histories van personen die decennia lang deel uit maakten van de 
Arnhemse katholieke elites vormen een belangrijke aanvulling op dit suggestie
ve beeld van permanente verandering. J. IJsselmuiden bijvoorbeeld begon als 
voorzitter van Carolus Borromeus in zekere zin als opstandige jongere, rond 
1920 werd hij door vriend en vijand gekarakteriseerd als vooruitstrevende, jonge 
roomse volksman, na 1945 werd hij voor velen de eminence grise van de 
behoudende katholieken die niet ophield het verleden van discriminatie en 
achterstelling in herinnering te brengen. In al die tijd veranderden zijn opvattin
gen niet wezenlijk. Een soortgelijke illustratie voor continuïteit bieden de 
levensverhalen van Matser, B. Verhoeven (decennia lang een voorvechter van 
culturele emancipatie) en vele anderen. Uit een combinatie van beide optieken 
— sociaal-culturele generaties en levensgeschiedenissen — zal blijken dat de 
historische lijn van pastoor-deken Brouwer via zijn beschermeling Schaepman, 
diens medestanders en aanhangers als Cremers en Van Wijnbergen, tot IJssel
muiden en Bisterbosch niet zo lang is als de afstand in tijd doet vermoeden. 

Uit ons onderzoek bleek dat familierelaties binnen en tussen generaties en 
familisme in sociaal-structurele en mentaal-culturele zin (verwerven van 
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financiële middelen en recruteren van medestanders en opvolgers via verwant
schapsbetrekkingen, intergenerationele overdracht van leefstijl en waarden
patronen) vooral van belang waren in hogere milieus en het meest voorkwamen 
in de periode van 1880 tot 1940. In andere milieus (middenstand en arbeiders) 
en in de periode na 1940 kwamen ze ook voor, zij het in afnemende en mindere 
mate. Tegen deze achtergrond zou het interessant en ook mogelijk zijn om de 
mechanismen van sociale en culturele reproductie van de katholieke elites te 
onderzoeken. Er zouden dan enkele, qua sociaal milieu verschillende families 
gedurende enkele generaties gevolgd moeten worden vanuit het oogpunt van 
hun betrokkenheid bij de Arnhemse katholieke beweging. In een dergelijke 
benadering wordt de familie als analyse-eenheid opgevat, waarin ideologische, 
organisatorische, personele en financiële patronen samenvallen. Door de 
opeenvolgende generaties te volgen, kan het verloop van de katholieke bewe
ging als proces in beeld worden gebracht.5 

4. EPILOOG 

Een sociale beweging representeert een continu proces van opkomst, bloei en 
verval. Dit proces krijgt in de tijd vorm door een onderlinge samenhang van 
ideologie, mobiliseren en organiseren, en laat zich in empirische zin het best 
onderzoeken door concrete sociale verbanden (organisaties, families en elites), 
collectieve denkbeelden, motieven of belangen, en hulpbronnen in hun onder
linge samenhang en over een langere periode te bestuderen. Uit onze studie 
naar het verloop van de katholieke beweging in Arnhem blijkt dit bewegings
perspectief met vrucht toegepast te kunnen worden in het onderzoek naar wat 
doorgaans verzuiling en ontzuiling genoemd wordt. Het Arnhemse onderzoek 
heeft in detail aangetoond dat een multidisciplinaire, lokale studie tal van 
mogelijkheden biedt om de bestaande beeldvorming over verzuiling en ontzui
ling bij te stellen. De door ons gevolgde inductieve werkwijze maakt oprmatieve 
stellingnames vooraf, aangaande het doel, de motieven en het nut van verzuiling 
c.q. beweging, overbodig. Met behulp van een rijk geschakeerd lokaal bronnen
materiaal blijken bovendien de verschillende facetten van het verloop van de 
beweging integraal in beeld gebracht te kunnen worden. Zo komt ook uit de 
verf dat het een beweging van en voor mensen is geweest. 

Ons onderzoek vormt een bevestiging van de algemene these van Etzioni 
dat mobilisatieprocessen een ongelijkmatig, hiërarchisch, langzaam en elitair 
karakter kennen. Het onderschrijft ook de stelling over een — naar pçriode 
gedifferentieerde — samenhang tussen mobilisatieprocessen enerzijds en interne 
en externe machtsbalansen anderzijds. Elk mobilisatie bracht immers een 
verstoring van machtsbalansen met zich mee. Tenslotte zij nog eens gewezen op 
de bevindingen met betrekking tot de ideologie: er was geen sprake van een 
allesoverheersende, door iedereen gedeelde, onveranderlijke ideologie, maar 
van uiteenlopende, tegenstrijdige ideeën, motieven en belangen. 
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Een van de euvels van veel theorieën over verzuilingsprocessen en sociale 
bewegingen is naar ons idee hun eenzijdige fixatie op een beperkt aantal fases, 
met name op die van ontstaan en groei. Er bestaat de neiging om te zoeken 
naar een geboorte- of sterftejaar van de verzuiling of een sociale beweging, of 
naar scherpe afbakeningen van diverse ontwikkelingsstadia. Discontinuïteiten en 
verschillen worden dan benadrukt. Door gebruik te maken van het bewegings
perspectief hebben we vooral ook de continuïteit, het onplanmatig karakter, de 
vaste patronen en de lange-termijnprocessen in beeld kunnen brengen. Sociaal
netwerk analyse heeft in dit verband goede diensten bewezen. Precies in dit 
kader is ook het generatiemodel een nuttig instrument gebleken. 

Elke sociale beweging is altijd een beweging van mensen en 'beweegt' 
daarmee op de golven van de opeenvolgende generaties. Het eventuele succes 
van een beweging draagt er in belangrijke mate aan bij dat de deelnemers — 
leden zowel als activisten — van de beweging zelf ook veranderen. Wellicht 
heeft elke generatie de neiging op haar manier af te rekenen met het verleden 
en een eigen betrokkenheid te laten zien. Dit hoeft echter niet tot een breuk te 
leiden, omdat families doorgaans bij uitstek een structuur bieden waarin oude 
en nieuwe elites gewoonlijk met elkaar verzoend worden. Dat geldt in zekere 
zin ook voor andere, overzichtelijke sociale eenheden als parochies. Maar in 
tijden van snelle verandering zal de overdracht van de ene naar de andere 
generatie met meer problemen gepaard gaan. Deze overwegingen leiden tot de 
intrigerende vraag, waarom en waar de mechanismen van sociale reproductie en 
culturele overdracht op een bepaald moment zijn gaan haperen en zijn vastgelo
pen? Hiermee is een naar onze smaak een belangrijk spoor voor verder onder
zoek aangegeven: de katholieke beweging in het licht van sociaal-culturele 
generaties, levensgeschiedenissen en meergeneratiefamilies. 

Het ligt verder voor de hand om een vergelijkend onderzoek te bepleiten in 
andere lokale samenlevingen in Nederland, bijvoorbeeld in een homogeen-
katholieke gemeente en een katholieke diasporagebied. Zijn daar dezelfde 
processen werkzaam geweest? Uiteraard zijn er vele Arnhemse thema's en 
ontwikkelingen onderbelicht gebleven. Het hoogst op mijn lijstje staat een 
vergelijkende studie naar de patronen en strategieën van de protestants-chris-
telijke en sociaal-democratische bewegingen aldaar. Vervolgens zouden diverse 
aspecten van samenwerking of confrontatie van de drie bewegingen en de 
liberale groeperingen nader belicht kunnen worden. Ten aanzien van de 
politieke relaties noemen we als interessante thema's voor vervolgonderzoek 
onder meer de onderlinge beeldvorming tijdens verkiezingscampagnes, de 
debatten over subsidieaanvragen, en de stemverhoudingen bij levensbeschouwe
lijk geladen thema's als de openbare zedelijkheid. Daarnaast verdient het door 
ons geschilderde sociaal-religieuze en kerkelijke grensverkeer tussen de diverse 
bevolkingsgroepen — van bekeringsdrift tot gemengd huwen en oecumene — 
meer aandacht. De gedeeltelijke overgang van de katholieke beweging naar een 
christen-democratische is eveneens een nadere studie waard, met name ook op 
het niveau van een lokale samenleving, bijvoorbeeld in Arnhem. 
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Summary 

Generations and Patterns. The Catholic 
movement in Arnhem during the 19th and 20th century 

This book examines the life course of the Catholic movement in the city of 
Arnhem, the capital of the province of Gelderland in the eastern part of The 
Netherlands. The analysis covers the period between 1850 and the present time. 
The study in Arnhem must be viewed as an historico-sociological case-study. By 
"asking large questions in small places" it describes and analyses the develop
ment of the Catholic movement on local level as such. 

The different segments of the Dutch population, divided into Catholics, 
orthodox Protestants, and Socialists, became active in the second half of the 19th 
century. Each group developed its own set of motivations and justifications or, 
better yet, ideologies, that corresponded to its own particular situation. Once 
they were set into motion, these movements of emancipation gradually estab
lished themselves as organizational frameworks, and developed The Netherlands 
into a 'pillarized' society. Each 'pillar' gradually consisted of a highly differen
tiated and interrelated complex of organizations and institutions, covering almost 
every conceivable area of life. This system acquired a political base around 1920. 
A fundamental and rapid transformation of this system was set in motion after 
1960, resulting in an era of depillarization. 

With some modifications, this 'national' story of mass movements, segmen
tation and (de)pillarization is appropriate for the development on local and 
regional level. As in Dutch society in general, in Arnhem the Catholics num
bered over one third of the populatioa Movements of Catholics, Socialists and 
orthodox Protestants were responsible for the transformation of this city from 
a stronghold of liberalism into a segmentated and pluralistic society. The 
domination of liberal protestants in local government and local culture was 
brought to an end around 1920. The political decision-making process became 
dominated by coalitions and compromises between the leading elites of the 
various movements. This cooperation manifested itself in the mutual tolerance 
of rights and claims. 

The Netherlands may be known for the particularly strong segmentation, the 
appearance in itself — mass movements on an ideological or denominational 
basis — played an important part in the processes of modernization and state-
formation in all Western European countries. By using some theoretical notions 
on the development of social movements in general, this study breaks with a 
persistent Dutch tradition of working with concepts such as pillars and pillariza-
tion. 
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In the literature, three different theories (or groups of theories) on the 
evolution of social movements are available: the deprivation theories, the resour
ce mobilization approach, and the natural history approach. The deprivation 
model defines structural strains and concomitant dissatisfactions as the decisive 
links in thé causal chain leading to the emergence of a social movement. The 
resource mobilization approach stresses the importance of an enterprising elite. 
The genesis as well as the continuing existence of a movement mainly depends 
on the decisions of an elite. This approach emphasizes the continuities between 
movement and institutionalized actions, the rationality of movement actors and 
the strategic problems confronted by movements. According to the natural 
history approach, movements pass through the successive stages of germination, 
growth, and decay. 

This study of the Catholic movement shows, that the evolution of a social 
movement cannot be accounted for by using only one model. The deprivation 
model neglects the importance of enterprising elites. The resource mobilisation 
approach overestimates the ability of elites to control the long term development 
of the movement, and it underestimates the immanent forces of societal and 
organizational change. When applying the natural history approach, the genera
tion model can only be used in a heuristical sense. This model suggests that the 
various stages of movements' evolution coincide with successive generations of 
participants. 

The book consists of four parts. The first part contains a discussion on the 
central argument. This argument concerns the shaping of the evolution of the 
Catholic movement in Arnhem by the changing interaction between ideology 
and processes of mobilization and organizational development. In addition, the 
four main topics of empirical research are presented: ideologies, organizations, 
finance, and elites. This part ends with an introduction to the development of 
Arnhem in the 19th and 20th centuiy. Special attention is paid to the changing 
positiort of the Catholics in this dty. 

Part two presents an analysis of the ideologies, motivations and interests of 
the Arnhem Catholics. It is argued that these ideologies, motivations or collec
tive interests did not exist as objective realities, but had to be created anew in 
each generation, often with great pains and suffering, through institutions and 
elites which served concrete interests and privileges. Within the Catholic move
ment, various groups and elites developed their own set of motivations and 
ideologies, that corresponded to their situation. The resulting internal struggle 
was onft of the driving-forces of the evolution of the Catholic movement. 

A first justification or motivation for catholic action in Arnhem was given by 
the situation ôf structural discriñúnation. Even after the appointment of a 
Catholic ás mayor of Artihem in 1946, Catholic elites continued to refer to the 
previous minority situation. A second motivation iüvolved the preservation and 
pf otêCtioQ ôf their Catholic identity in Amhem society. The Catholics attempted 
to emphasize their distiflcmess and to isolate themselves. Furthermore, several 
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other motivations and interests are identified. However, the main question is if 
and why some ideas and interests attracted more attention in particular stages 
of the movement, and more in some groups than in others. A second topic of 
investigation concerns the creation and maintenance of 'ethnic' boundaries 
between Catholics and outsiders on the one hand and the definition and organi
zation of a collective Catholic identity on the other. It is clearly shown that these 
boundaries and identities were defined in religious terms and by local priests in 
the first place. 

The third part deals with processes of organization and mobilization. 
Through organizations a Catholic subculture was strongly fostered. Moreover, 
organizations were reponsible for the maintenance of a high level of mobili
zation, as well as for the creation and reinforcement of new personal and or
ganizational networks. The Catholic organizations in Arnhem were active in 
seven sectors: religion, social welfare and health care, education, youth, culture, 
corporate associations and trade unions, and politics. Processes of centralization 
and proliferation are analyzed for all sectors seperately, with the exception of 
the sectors of religion and politics. Between 1900 and 1920 most Catholic 
organizations in Arnhem were integrated in a highly differentiated, hierarchical 
structure at diocesan and national level. Encompassing the Dutch Catholic 
movement as a whole, these processes put the special features of the movement 
in Arnhem under pressure. Special attention is paid to the integration conflicts 
which were intimately related to these processes. The changing size and reach 
of organizations is also addressed. The same applies to the changing financial 
resources needed for the formation and maintenance of organizations. Initially, 
individual benefactors provided large amounts; at the turn of the century the 
numerous small contributions were indispensable; after 1945 subsidies by 
national, provincial and local governments were the main source of income. 
Finally, this part contains an analysis of the changing organizational networks 
with special reference to the political and religious domains. 

The elites of the Amhem Catholic movement are the subject of part four. 
This part begins with a collective biography of those elites, based on information 
on age, profession, place of birth, financial participation in movement organi
zations, membership of local social circles or old boy-networks, and ties of 
marriage and kinship. It is shown that a small, socially cohesive elite dominated 
the take-off stage of the Catholic movement. The stage of proliferation was 
reached around 1900 with several elites, semi-elites and various subcollectivities 
activated to varying degrees. In 1920 the elites were rather heterogeneous. They 
consisted of clergy and politicians, employers and employees, young and old, 
men and women, aristocrats and workers. All together they formed a fairly 
strong social network, based on joint membership of organizations, old-boy 
networks, ties of marriage and kinship, and official functions in local organi
zations. Nevertheless, the motivations and interests of these elites differed 
widely. In the stages of consolidation (between the twenties and the fiftees) and 
decay a decrease of the elites took place. Disagreement on the motivations and 
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interest gradually led to polarization between the elites and to the breakdown 
of networks. 

Looking at the participation of successive generations of a number of 
families within the Arnhem Catholic elites, the development of the Catholic 
movement can be illustrated as follows. The first generation started the move
ment by investing personal (social) capital. The second generation cultivated and 
expanded the movement by organizing successful campaigns of mass mobili
zation. The third generation picked the fruits of a successful movement, and just 
managed to keep things going. The fourth generation became organizational 
parasites resulting to the dissolution of the movement. The ideological involve
ment developed correspondingly. 



Noten 

1 Het bewegingsperspectief: een introductie 

1 Voor een beknopt overzicht van de verschillende theorieën raadplege men Duffhues, 'Staat 
"De wankele zuil" nog overeind', ρ 147 152 Pretenties van diverse theorieën zijn op een 
rijtje gezet door Dienckx, 'De verzuiling van belangengroepen' 

2 In sociologische zin is de pluralismetheorie het verst uitgewerkt in Thurlmgs, De wankele zuil 
Een politicologische uitwerking van het idee van gesegmenteerde integratie ofwel verticaal 
pluralisme is onder meer te vinden m Daalder, 'Consociationahsm' De benadering van een 
zuil als subcultuur is uitgewerkt door Bakvis, Catholic power De volgende studies naar de 
gereformeerden ш Nederland zijn qua en opzet vergelijkbaar met die van Thurlmgs en Bakvis 
over de katholieken Kuiper, De voormannen, Hendriks, De emancipatie der Gereformeerden, 
en Janse, Bewaar het pand 

3 Elders hebben wij de hete hangijzers uit de verzuilmgsdiscussie uitvoerig besproken en onze 
positie duidelijk gemaakt Zie Duffhues, 'Het georganiseerde kathohcisme m Nederland', 
Duffhues e a, Bewegende patronen, Duffhues, 'Staat "De wankele zuü" nog overemd' 

4 Duffhues, e a, Bewegende patronen, ρ 12 
5 Het unieke karakter van lokale ontwikkelingen is genoegzaam gebleken in onder meer Brunt, 

Stedeling op het platteland, Vemps, En boven de polder de hemel, en Van der Laarse, 
Bevoogding en bevinding Een kwantitatief-verge lijkende studie naar lokale ontwikkelingen is 
Penmngs, Verzuiling en ontzuiling 

6 Wij deden dat ш 1980 ш ons artikel 'Het georganiseerde kathohcisme m Nederland' Het 
programma van een aan de universiteit van Amsterdam opgezet onderzoeksproject naar 
verzuiling treft men aan in Blom, Onderzoek naar verzuiling m Nederland' De bundel van 
Blom en Misset, "Broeders sluit U aan "geeft een eerste verslag van onderzoek naar aspecten 
van verzuiling in zeven gemeenten m Noord en Zuid-Holland, te weten Den Haag, Delft, 
Zaandam, 's-Heerenland, Schiedam, Hoorn en Diemen De politicoloog Stuurman heeft geeft 
ш zijn Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat enkele theses over de regionale verscheidenheid 
van verzuiling en ontzuiling De bundel van Akkerman en Stuurman, De zondige rivièra van 
het zuiden, handelt over enkele aspecten van ontzuiling ш Den Bosch Over het Zuid-
Hollandse stadje Woerden gaat Van der Laarse, Bevoogding en bevinding Recente overzich
ten van lokale studies met betrekking tot verzuiling m Nederland zijn Duffhues, 'Staat "De 
wankele zuil" nog overeind', ρ 153-162, en Bornewasser, 'De kathobeke zuil m wording', ρ 
192-212 Bij onze zuiderburen begint dit genre ook aan populariteit te winnen Zie bijvoor
beeld D'Haese, 'Verzuihng ш Lede' In Penmngs, Verzuiling en ontzuiling, worden enkele 
hypotheses met betrekking tot de lokale verscheidenheid van processen van verzuiling en 
ontzuiling nader onderzocht met behulp van een kwantitatieve analyse van gemeentelijke 
gegevens Het gaat hier om m totaal 45 gemeenten 

7 Uitdrukking ontleend aan Barth, Ethnic groups and boundaries 
8 Onze benadering wordt uitgewerkt ш Duffhues, 'Verzuiling en netwerken' 
9 A J Ρ Wallace m zijn voorwoord op Taylor, Dutchmen on the bay, ρ и 

10 Hoofdstuk 2 geeft informatie over religieuze en politieke verhoudingen te Arnhem 
11 Wij hebben eerst een vooronderzoek verricht te Arnhem We bezochten het archief van de 

gemeente Arnhem, het archief van het aartsbisdom Utrecht en diverse parochie-archieven 
Verder spraken we met een aantal sleutelinformanten enkele geestelijken, een journalist, en 
enkele bestuurders en oud-bestuurders van kathobeke verenigingen of instellingen Op basis 
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van deze oriëntatie kregen wij een indruk van de beschikbare ardueven en bronnen Ondanks 
het feit dat Arnhem zwaar werd getroffen tijdens de tweede wereldoorlog en diverse 
archieven vernietigd werden of grote schade ophepen, bleek er nog voldoende materiaal 
aanwezig te zijn om het onderzoek uit te voeren Zowel bij particulieren als bij instellingen 
en verenigingen vonden we nog nooit eerder gebruikt materiaal 

12 We noemen m dit verband Thurlmgs, De wankele zuil. Kuiper, De voormannen, en Verwey-
Jonker, Emancipatiebewegingen 

13 Duffhues e a , Bewegende patronen, Hellemans, Stnjd om de moderniteit, Hellemans, 'Sociale 
bewegingen' 

14 Schreuder, Sociale Bewegingen 
15 Peters en Schreuder, Katholiek en protestant, ρ 126 
16 Schreuder, 'Kathoheken ш beweging', ρ 101-113 
17 Uitvoerige overzichten van theorieën over sociale bewegingen treft men aan m Schreuder, 

Sociale bewegingen, Van Noort, Huberts en Rademaker, Protest en pressie, ρ 62 72, Van 
Noort, Bevlogen bewegingen, ρ 22-47, Jenkins, 'Resource mobilization theory*, en McAdam, 
Political process, ρ 5 64 

18 Onder deze noemer vallen de massa-psychologische benadering met het accent op vervreem
ding en angst, en de theorieën van cognitieve dissonantie, collectief gedrag, en relatieve 
deprivatie 

19 Zie Gurr, Why men rebel, en Smelser, Theory of collective behaviour Ten onzent is Smelser's 
visie toegepast door De Ru, Landbouw en maatschappij Een puntige samenvatting van zijn 
fasenmodel geven Schreuder, 'Kathoheken in beweging', ρ 102 103, en De Loor, Nieuw 
Nederland loopt van stapel, ρ 13 14 

20 Een van de eerste bijdragen tot de mobüisatiebenadering kwam van McCarthy en Zald, 
'Resource mobilization', en Zald en McCarthy (eds), The dynamics of social movements 

21 De mobihsatiebenadering is meer op de organisatiesociologie en politieke actietheorie 
gebaseerd dan op de sociale psychologie Er zijn zelfs auteurs die uitsluitend aandacht hebben 
voor organisaties en een sociale beweging wel beschouwen "als een netwerk van doel-
systemen die bepaalde hulpmiddelen en strategieën aanwenden om mvloed uit te oefenen" 
Zie Van Noort, Huberts en Rademaker, Protest en pressie, ρ 69 

22 Jenkins, 'Resource mobilization theory1, ρ 528 
23 McAdam, Political process 
24 De Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel, Scheuder, 'Kathoheken m bewegmg' 
25 Door de relatie tussen de zes elementen van Smelsers' model als een voor elke periode 

wisselende figuratie te beschouwen, weet Schreuder ten aanzien van de kathoheke bewegmg 
plausibel te maken dat de "structural strams" voortdurend van karakter veranderen onder 
andere als gevolg van de overheid Ook blijkt het kwaad steeds een nieuw gezicht te krijgen 
Verder is de speelruimte die de beweging krijgt ("operation of control") zelf een actief 
element dat dynamiek oproept, bevordert en er mede gestalte aan geeft Zie Schreuder, 
'Katholieken in beweging', ρ 113 

26 Van Noort, Huberts en Rademaker, Protest en pressie, ρ 39 
27 De Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel, ρ 17 en ρ 236-237 
28 De emancipatiethese is voor de kathoheke zuil uitgewerkt door o a Goddijn, Katholieke 

minderheid en protestantse dominant De gereformeerde emancipatie staat centraal in 
Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden 

29 Vertegenwoordigers van deze visie zijn Thurlmgs, De wankele zuil, en Righart, De katholieke 
zuil m Europa 

30 Het thema van de sociale controle is voor het eerst gelanceerd door Van Doorn, 'Verzuiling' 
De overbrugging van klassetegenstellingen staat centraal ш Stuurman, Verzuiling, kapitalisme 
en patriarchaat Stuurman maakt daarbij ook gewag van een beschavingsoffensief Dit thema 
wordt extensief aan de orde gesteld m Vemps-Roukens, 'Lokale elites en beschavingsoffen
sieven' 

31 Deze offensiefthese wordt onder meer behandeld m Peters en Schreuder, Katholiek en 
protestant 

32 De these van verzuiling als pohtieke partiapatie wordt verdedigd door de Oostenrijkse auteur 
Stemmger, Polansierung und Integration 

346 



33. Barrington Moore, Injustice, p. 23-24. 
34. Freeman, 'Resource mobilization', p. 167. Zie voor een vergelijkbaar standpunt: Bornewasser 

'De katholieke zuil m wording', p. 176. 
35. De Swaan, Zorg en de staat, p. 18-19. 
36. Hendriks, De emancipatie van de Gereformeerden, p. 16. 
37. Goddijn, Katholieke minderheid en protestantse dominant, p. 9. 
38. Verwey-Jonker, Emancipatiebewegingen, p. 9. 
39. Thurlings, De wankele zuil, p. 44. 
40. De Swaan, Zorg en de staat, p. 18-19. 
41. Heldere definities van mobilisatie geven: Jenkins, 'Resource mobilization theory', p. 532 en 

Klandermans, 'Mobilization and participation', p. 586. 
42. In zijn studie 77ie Active society uit 1968 stelt Etzioni niet zozeer een sociale beweging in het 

middelpunt als wel het mobilisatieproces als zodanig. Mobilisatie wordt door hem beschouwd 
als de bron van elke sociale beweging en als de "changing force" van elke samenleving. Zijn 
benadering blijkt evenwel in grote lijnen te passen in de later door anderen ontwikkelde 
möbilisatiebenadeting van sociale bewegingen. 

43. Ibidem, p. 389. 
44. Ibidem, p. 392-393. 
45. Ibidem, p. 402. 
46. Ibidem, p. 406. 
47. ТШу, 'Repertoires of contention', p. 131. 
48. De Loor stelt dat ontstaan en groei van een sociale beweging plaatsvindt door persoonlijke 

contacten "waarbij de vertrouwdheid van de recruterende persoon met zijn cliënt, hetzij door 
familiebanden, hetzij door milieu-erkenning van doorslaggevende betekenis is". De Loor, 
Nieuw Nederland loopt van stapel, p. 237. 

49. Deze stelling verwijst naar het debat over de zogenaamde "free-riders" dat door Olson is 
gestart. Olson, Thè logic of collective behaviour. 

50. Jenkins, 'Resource mobilization theory", p. 537. 
51. De betekenis van Sociale netwerken op micro-niveau voor mobilisatieprocessen heeft de 

laatste jaren veel aandacht gekregen in onderzoek naar sociale bewegingen. Zie bijvoorbeeld: 
Snow en Zürcher, 'Social networks and social movements'; Rosenthal e.a., 'Social movements 
and network analysis'; Simons en Winkeler, Verraad der denken; Wellman, Carrington, Hall, 
'Networks as personal communities'. 

52. De "veralledaagsing van het charisma" van M. Weber en R. Michels' ijzeren wet van 
oligarchisering zijn in dit model versmolten. Zie onder meer Zald en Ash, 'Social movement 
organizations'. 

53. Deze noties over de relatieve autonomie van organisatorische processen is in verschillende 
vormen ook terug te vinden in de verzuilingsliteratuur: Kruyt, 'Levensbeschouwing en 
groepssolidariteit', Van Doorn, 'Verzuiling' en Thurlings, De wankele zuil. 

54. Zald en Ash, 'Social movements organizations', p. 327. 
55. Mittgau, Genealogie als eine Sozialwissenschaft. 
56. McDonogh, Good families of Barcelona. 
57. Van Heek, Stijging en daling; Kuiper, De voormannen; Kuiper, De afgescheidenen en hun 

nageslacht; Bevaart, 'De vijf families van 's-Heerenland'. 
58. Frijhoff, 'De toekomst van het verleden', k. 543. 
59. Kuiper, De voormannen, p. 395. 
60. Mannheim spreekt in dit verband van een "Generationschicksal". Zie Mannheim, 'The 

problem of generations'. 
61. Driessen, 'Historisch besef, p. 165. 
62. Ook Wel sociaal eb cultureel kapitaal genoemd. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du 

jugement. Flap, 'De theorie van het sociaal kapitaal'; Tepperman, 'Collective mobilít/; 
Duyvendak, Rooms, rijk en regentesk. 

63. Bedoeld worden hier de studies van: Vinke, De maatschappelijke plaats en herkomst van 
directeuren; Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof; Kuiper, De voormannen. 

64. Een van de zeldzame artikelen waarin expliciet over de financiële basis van verenigingen en 
sociale bewegingen wordt gesproken is: Клоке, 'The political economies of associations'. 
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65 McAdam, Political process 
66 Jenkins, 'Resource mobilisation', ρ 548 
67 Zie onder meer McAdam, Political process 
68 Thurhngs, De wankele zuil, ρ 128 
69 Abrams, Historical sociology, ρ 191 
70 Taylor, Dutchmen on the bay, ρ η 
71 Rosenthal e a, 'Social movements and network analysis' 

2 Arnhem, een plunforme stad 

1 Kooy, Groningen 1870-1914, ρ 12 Tussen 1860 en 1880 groeide Arnhem het snelst van alle 
steden m Nederland 

2 De Boer, 'De kans op een beter bestaan', ρ 132 Uit onderzoek is gebleken dat huwelijk, 
geboorte en sterfte in Arnhem ш grote lijnen hetzelfde effect op de bevolkingsontwikkeling 
hebben gehad als elders 

3 Arnhems Stadsplan, ρ 42 Men sprak hier over "de royale behaaglijkheid van woonoord voor 
welgcstelden aan wie Arnhem toen het grootste deel van zijn bestaansmiddelen, zijn voor
komen en zijn vrijwel nergens elders binnen onze grenzen aangetroffen sociale leefklimaat aan 
ontleende" 

4 Steden als Enschede en Tilburg groeiden later dan Arnhem 
5 De Boer, 'De kans op een beter bestaan' ρ 143-147 
6 Bron De Boer, 'De kans op een beter bestaan', ρ 143-145 De bouwnijverheid is buiten 

beschouwing gebleven 
7 De overige bedrijfstakken bestaan uit losse werklieden, vrije beroepen, overheidsdiensten 

Ook is de categorie onbekend meegenomen 
8 In 1918 werkte er m dit bedrijf 300 mensen, vooral meisjes In 1930 werkte er 1300 vrouwen 

en 1200 mannen, ш 1950 4600 mannen en 600 vrouwen De piek werd bereikt ш 1965 met 
maar liefst 7500 werknemers, vijfjaar later waren er 1000 minder Ontleend aan Middelbeek, 
'Van woonstad tot werkstad', ρ 177 

9 Ibidem 
10 De Evangelisch Lutherse kerk en de Doopsgezmden hebben we met genoemd Hun ontwikke

ling stond betrekkelijk los van de hervormde kerk De aanhang van de Lutherse kerk bestond 
voornamelijk uit weigestelden De Doopsgezmden begonnen m 1852 met 28 leden Dit aantal 
steeg van 100 m 1870 via 280 ш 1892 tot 700 ш 1902 Hierna groeide het met of nauwelijks 
nog In 1952 nog steeds ongeveer 700 leden 

11 Doorn en Bommeljé, Ontkerkelijking en verzuiling, ρ 31 
12 Pastorale organisatie in Arnhem-Noord en Velp, ρ 12 
13 Hak, 'Arnhem', ρ 374 
14 Informatie over deze richtingenstrijd in protestants Arnhem ontleend aan Laman Trip-

Kleinstarink, Kerkelijk leven m Arnhem, en Endedijk, Als een adelaar zijn vleugels 
15 In de Groninger theologie gold het oorspronkehjke onverdeelde christendom als ideaal, de 

strijd tussen christenen van de diverse kerken werd daarom betreurd Mits ontdaan van 
dogma's, werd godsdienst als een wezenlijk bestanddeel van opvoeding en onderwijs be
schouwd In het verlengde hiervan paste een voorkeur voor openbare scholen waar geen 
leerstellig maar algemeen-christelijk onderwijs gegeven moest worden De aanhangers van het 
Réveil deelden deze opvattingen met zij wilden terug naar de oude leerregels van de 
Heidelbergse Catechismus en naar de klassieke belijdenisgeschriften van de Gereformeerde 
Kerk van vóór 1795 Uiteraard waren ze tegen een openbare school met algemeen-christelijk 
onderwijs en voorstander van leerstellig gereformeerd onderwijs 

16 Laman Trip-Kleinstannk, Kerkelijk leven in Arnhem, ρ 64 Deze bond telde in 1871 al 164 
leden, dne jaar later 315 en ш 1878 ca 500 

17 Cijfer ontleend aan de volkstelling van 1889 
18 Hoekstra, Arnhems Gereformeerde Kerk m 1887 
19 Endedijk, Als een adelaar zijn vleugels , ρ 68 
20 Laman Τπρ-Kleinstarink, Kerkelijk leven in Arnhem, ρ 69 
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21 Verhoeven, 'Arnhem', ρ 80 
22 Heuvels, Lezing 
23 Huetink, Arnhem, 1885-1910 
24 Fockema Andrea, 'De uitbreiding der stad Arnhem tussen 1815 en 1878', ρ 62 
25 Braat over de paupers en hun woonbuurten "Zij bevolkten de stegen en sloppen, de nauwe 

donkere buurten waarover bij ons thuis gesproken werd gelijk men het doet over een 
beschamende, besmettelijke ziekte Vermijd die buurten' Tot dicht bij de deftige buurten 
schoolden zij samen" in Braat, Omkranste hiaten, ρ 25 

26 Scheffer, 'Arnhem-zuid — ook een jubdeum', ρ 11 
27 Verhoeven, 'Arnhem', ρ 84 
28 Pastorale organisatie in Arnhem-Noord en Velp, ρ 11 12 
29 Daarvóór was er geen sprake van kandidaatstelling iedere stemgerechtigde kon zijn stem 

uitbrengen op wie hij maar wilde Uiteraard was het toegestaan om via pers en propaganda 
bepaalde kandidaten aan te bevelen en kiezers op te roepen 

30 Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering 
31 De afkalving van het liberale bolwerk hebben wij elders uitvoerig beschreven, zie Duffhues, 

'Het liberale bolwerk' 
32 De Post, 13 juni 1888 
33 Meer informatie over Cremers in de geneagram van de families Van Nispen tot Sevenaer en 

Cremers 
34 Duffhues 'Het liberaal bolwerk', ρ 117 
35 Ibidem, ρ 116 118, Zie voor een geschiedenis van de anarchistische beweging te Arnhem 

Dullaart, Op onze weg zijn rozen schaars gespreid 
36 Nieuwe Amhemsche Courant, 1 juli 1901 
37 Vooral na de herziening van het kiesstelsel in 1896 werd een permanente politieke organisatie 

van groot belang Om als raadslid herkozen of gekozen te worden had men voortaan de steun 
nodig van een officieel politiek college De liberalen waren dit met gewend en gingen over tot 
ad-hoc oplossingen 

38 Zie hoofdstuk 3 
39 De Post, 20 juh 1883 
40 Amhemsche Courant, 11 juli 1887 
41 Amhemsche Courant, 12 mei 1919 
42 Nieuwe Amhemsche Courant, 1899 
43 Bij de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer ш 1933 waren de R K. Volkspartij, de 

R К Arbeiderspartij en de R К Democratische Bond te samen goed voor meer dan 800 
stemmen tegenover ruim 10 000 voor de RKSP, 

44 Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentenng, ρ 128 146 
45 Zie over de wethoudersverkiezing en het convenant Het Volk, 17 juli 1919, De Arbeid, 30 aug 

1919, De Gemeente Maandblad van de Vereniging van Sociaaldemocratische Gemeenteraadsle
den 12(1919), nr 9 

46 Al m 1958 gingen ARP en CHU een hjstverbinding aan ten behoeve van de gemeenteraads-
verkiezing De jongeren gingen de ouderen voor de Christen Democratische Jongerenfedera-
tie Arnhem was medio 1969 al een feit Over besluitvorming tot hjstverbinding de Arnhemse 
Courant en het Arnhems Dagblad, 15 oct 1969 

47 Informatie ontleend aan gesprek met toenmalige wethouder H Bisterbosch (15 jan 1987) Zie 
ook Arnhems Dagplad, 31 mei 1966 Meer informatie bevat het Archief van de КУР, dat 
helaas m een zeer slechte staat verkeert 

48 In Alwin, 'Verzuiling, issues' wordt aangetoond dat 66% van de kerkse kathobeken m 1986 op 
het CDA stemden, tegenover 67% in 1977 Van de niet-kerkehjken stemde ш 1986 12% op het 
CDA 

49 Zie onder meer Kessels, Een ¡aar uit honderd, ρ 35 
50 Ibidem, ρ 36 
51 "Zeg me besta ik nu of besta ik mef Ik vrees dat ge enkel in mijn verbeelding bestaat Dan 

ben ik gerust want de verbeelding is de enige werkelijkheid " In Verhoeven, 'Arnhem', ρ 92 
52 Voor het vaststellen van dit cijfer zijn alle gehuwde vrouwen meegerekend, ook aj die geen 

kinderen hebben Nemen we alleen de gehuwde vrouwen met kinderen m beschouwing dan 
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gelden de volgende cijfers katholieke moeders gemiddeld 4 3 kinderen, hervormde 3 0, 
gereformeerde 3 9, moeders zonder religie en overige moeders 2 9 Met dank aan H HiUe 
brand die zo vriendelijk was mij de benodigde gegevens te verstrekken 

53 Laman Tnp-Kleinstarink, Kerkelijk leven m Arnhem ρ 113 119 
54 Arnhems Dagdlad, 25 aprü 1962 Het WD raadslid Sorgdrager richtte kntiek op de Algemene 

Woningbouwvereniging Arnhem Huurders werden volgens hem gedwongen lid te worden van 
NW en VARA en een abonnement te hebben op het Vrije Volk 

55 Amhemsche Courant, 1 jan 1870 
56 Beekelaar, Amhemsche Courant, ρ 15 en ρ 203-218 
57 Verhoeven, 'Arnhem', ρ 80 
58 De Monchy Twee Ambtsketens, ρ 61 
59 Ibidem, ρ 64 
60 Ibidem, ρ 71 
61 Verhoeven, 'Arnhem', ρ 81 
62 Ibidem "Het grootburgerdom werd met enkel m zijn seigneuriale hart, maar wat erger was, 

m het gesteven overhemd, het pantser der deftigheid dodelijk getroffen De ethiek der 
wellevendheid, de rechtschapenheid van borst en inborst, het respect voor de alles patronise
rende klasse, heel een wereld van tot dan toe geldende gedragsregels, telde niet langer " 

63 Kerkhoffs, Knipoog, ρ 104 
64 In steden als Schiedam, Zaandam, Zwolle en Apeldoorn was een dergehjk centrum wel 

opgericht Verslag Gemeenteraad Arnhem 1951, ρ 1408 
65 Ibidem 1950, ρ 1299 In het begm van 1947 hadden burgemeester en wethouders de vooratter 

van de Zaanse Gemeenschap uitgenodigd voor een lezing over dat Zaanse initiatief Ibidem 
1949, ρ 522-523 

66 Ibidem 1949, ρ 334 
67 Kvp-fractievoorzitter Lion ш Ibidem 1951, ρ 1532-1533 

3 Als katholieke minderheid in actie 

1 Eysink, Restauratie en revolutie, ρ 91 
2 Ibidem, ρ 77 
3 Holthuizen-Seegers en Nustehng, 'Arnhem tussen 1665 en 1744', ρ 93 Vanaf 19 October 1731 

mochten geestelijken weer godsdienstoefeningen houden Zie ook Staats Evers, Kroniek van 
Arnhem, ρ 67, 73-74 en 81 

4 De bestuurlijke ambten werden bij voorbaat al aan de "staatkundigen" gelaten Zie Van der 
Heyden, De dageraad van de emancipatie der katholieken, ρ 28-29, Thurhngs, De wankele zuil, 
ρ 27, Eysink, Restauratie en revolutie, ρ 26-28 

5 Thurhngs, De wankele zuil, ρ 21 Zie ook Righart, De katholieke zuil in Europa, ρ 29 
6 Hooyman, De onvergetelijke deken, ρ 9 Informatie over Brouwer ook ontleend aan De Koek, 

De kerk en de volksschool, ρ 240-257, , Timmer en Verhoeven, Uit Arnhems katholiek 
verleden, ρ 77-91 Nieuw Biographisch Woordenboek, VI, к 216-219 

7 Van Dalen en Wolters, Parochie van St Werenfned, ρ 119 
8 Ibidem, ρ 118 
9 In Utrecht werkte m 1890 slechts één katholieke ambtenaar op het stadhuis en wel in een 

ondergeschikte positie Zie Van Meegeren, Katholiek Utrecht, ρ 24-25 Over andere steden 
Thurhngs, De wankele zuil, ρ 28-32 

10 Enkele cijfers over kathoheke kiesgerechtigden in de jaren tachtig en negentig voor de 
gemeenteraad in 1883 op 1971 kiezers 500 kathoheken, in 1885 op 2183 ca 550, in 1887 op 
2312 ca 630 en in 1888 op 2983 kiezers bijna 700 katholieken, voor de verkiezingen van leden 
van de Tweede Kamer in 1886 waren er van de 1721 kiezers 407 katholiek Bron De Post In 
maart 1896 bedroeg het aantal kathoheke kiezers voor de gemeenteraad ruim 750 Hiervan 
vervulde ca 450 hun 'kiesplicht' Bron De Post, 4 maart 1896 

11 In 1880 ging het in totaal om 144 Gelderse kiesgerechtigden Hiervan waren er 52 woonachtig 
te Arnhem, waaronder 5 kathoheken Vergelijkbare cijfers uit 1890 zijn respectievelijk 311, 
107 en 16 



IZ In 1880 maakten 178 personen deel uit van de tien hoogste klassen Van 16 personen 
ontbreken ons gegevens over religieuze gezindheid, zeker 8 waren er kathohek Dit waren de 
broers С en L van Nispen tot Sevenaer, de steenbakkers J Terwmdt, vader J en zoon Τ 
Verwaayen, de weduwe van steenbakker J Walters, W Cremers en G W Roes In 1900 
telden we 213 personen en ш ieder geval 16 katholieken Nieuwe familienamen Thijssen 
(huisarts), Coopman (confectioneur), Sprenger (bankier en commissionair), Tindal (jurist), 
Witte (textielhandelaar) en Meeuws (industrieel) 

13 Zie hoofdstuk 15 en 16 
14 De statistische gegevens zijn moeilijk te interpreteren wegens het onderscheid tussen gezinnen 

en "eenlopende" personen alsook tussen vaste en tijdelijke bedeelden 
15 Van Meegeren komt voor Utrecht m de jaren 1850-1867 uit op 26 procent Katholiek Utrecht, 

ρ 26 
16 Meyer, Armenzorg 
17 Meer informatie over de toepassing van de Armenwet van 1854 m Arnhem m hoofdstuk 8 
18 Vanaf 1870 tot 1890 gold de volgende verdeelsleutel kathoheken 9/16 deel, hervormden 6/16, 

Israëlieten 1/24, evangehsch luthersen 1/48 Uit Meyer, Armenzorg 
19 Ter vergelijking enkele cijfers de collecte langs de huizen leverde de hervormden ƒ11388,- op, 

de kathoheken ƒ5643,- De hervormden hadden m 1889 als vaste bedeelden 246 gezinnen en 
330 "eenlopende" personen, en als tijdelijk bedeelden 71 gezinnen en 2 "eenlopende" 
personen De corresponderende cijfers voor de kathoheken zijn 245 gezinnen en 335 personen 
vast en 57 gezmnen en 9 personen tijdelijk Bron Verslag Gemeenteraad Arnhem 1890, ρ 561 

20 Ibidem, ρ 564 Moll onderzocht hiervoor ook de aanslagen m de plaatselijke directe belasting 
en kwam tot de conclusie dat de draagkracht van de protestanten veel groter was dan die van 
de kathoheken 

21 Arnhem, naar waarheid geschetst, 1855 
22 Deze twee onderwijskwesties worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 9 
23 Een woord over kerk en kerkhervorming, ρ 84 
24 Brouwer schreef in 1837 een spraakmakende brochure over het onderwijs Gevaarlijke 

strekking van het openbaar onderwijs in Nederland, in 1847 volgde hij J G Le Sage ten Broek 
op als redacteur van Catholijke Nederlandsche Stemmen Hij kreeg daarbij assistentie van de 
m Arnhem woonachtige ementus-pastoor uit Amsterdam H van Lottum 

25 Onderzocht werden de gemeenteraad, de secretane, Kamer van Koophandel, wijkmeesters, 
Brandcommissie, Bank van Leerung, Stedelijk Gymnasium, Plaatselijke Schoolcommisie, 
Stads-armen-school, openbare scholen, bijzondere scholen, Algemeen Armbestuur, Inngting 
voor Moederlijke liefdadigheid, Stads-doctoren, — heel en vroedmeesters, — vroedvrouwen, 
— apotheker en — ziekenhuis. Commissie ter spijsuitdeeling, Commissie tot venvarmmgs-
middelen, politie, gemeentebelasting, stadsarchitecten, bibliothecarissen en bazen en nog een 
tiental lagere gemeentelijke functies Zie Arnhem, naar waarheid geschetst, ρ 9-10 

26 Brouwer doelde hier op de grondwetsartikelen 185 en 166 Het laatste luidde "De Koning zie 
toe dat de ambten en bedieningen zooveel mogelijk m verhouding tot de godsdienstige gezind
heden vergeven worden" Gecit Sloot, 'Mmderheden in een dommante cultuur', ρ 45 

27 Arnhem, naar waarheid geschetst, ρ 16 
28 Staats Evers, Beschrijving van Arnhem, Brouwer, Nalezing 
29 Brouwer, Nalezing, ρ 44 
30 Ibidem, ρ 38 
31 Ibidem, ρ 26 
32 Ibidem, ρ 44 
33 Zie ook Verhoeven, 'Arnhem', ρ 74 Hij noemde Brouwer een "verontwaardigde boetge

zant" 
34 Brouwer, Nalezing, ρ 44 
35 Hooyman, De onvergetelijke deken, ρ 48 
36 De Gelderlander, 22 juni 1856 
37 Arch Van Nispen tot Sevenaer, inv nr 2311 
38 JA van Nispen tot Sevenaer behoorde tot de conservatieve strommg Hij was een van de 

initiatiefnemers van een adres van R К kamerleden aan Rome om aan te dringen op het 
herstel van de kerkelijke hiërarchie Zijn broer С E van Nispen tot Pannerden, burgemeester 
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van het Gelderse Zevenaar sinds 1841 en lid van de Eerste Kamer (1848-1870) nam een totaal 
ander standpunt m ten aanzien van de Onderwijswet van 1857 Afzonderlijke bijzondere 
scholen zouden volgens hem maar leiden tot meer scheiding tussen de gezindten en daardoor 
tot mmder verdraagzaamheid Godsdienstonderricht was ш zijn visie een buitenschoolse taak 
voor huisgezin en clerus Zie Rogier, Katholieke herleving, ρ 145, en Francot en 
Nieuwenhuizen, ]Л СЛ van Nispen tot Sevenaer 

39 De Post, 19 mei 1883 
40 De Post 17 april 1887 De Kamer van Koophandel telde 10 leden, een hiervan was katholiek, 

de steenhouwer L Hasselbach Van de 600 stemgerechtigden waren er 200 kathohek 
41 Ter stavmg het voorbeeld van de notarissen 1 op de 10 notarissen was kathohek m 1880, 2 

op de 10 in 1900 en 3 op de 10 ш 1920 
42 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1900, ρ 27 
43 Lauret, Per imperatief mandaat, ρ 120 
44 Katholiek Nederlands Orgaan van het Centraal Bureau voor Katholieke Sociale Actie, 10(1918) 

nr 4, ρ 50 
45 Katholiek Zondagsblad, 27 april 1919 
46 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1919, ρ 1740 
47 Ibidem, ρ 2057 Directe aanleiding hiertoe was een subsidieaanvraag van de afdeling Arnhem 

van de Aartsdiocesane Boeren- en Tumdersbond ten behoeve van een landbouwwmtercursus 
Burgemeester en wethouders waren geneigd het verzoek te ondersteunen mits de provincie 
en het njk ook over de brug kwamen 

48 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1920, ρ 1983 
49 Nieuwe Amhemsche Courant, 18 jan 1926 
50 Amhemsche Courant, 30 jan 1926 
51 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1930, ρ 1529 
52 Ibidem, ρ 1564 
53 Ibidem, ρ 1570 
54 Ibidem, ρ 1641 
55 Ibidem, ρ 1654 
56 Ibidem, ρ 1655 
57 Arnhems Dagblad, 1 mei 1948 
58 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1949, ρ 1398 
59 Ibidem, ρ 1476 
60 Tijdens interviews is ons gebleken dat veel katholieken nog steeds overtuigd zijn van een 

relatieve ondervertegenwoordiging bij gemeentelijke instanties 
61 Op cit Arnhems Dagblad, 28 mei 1953 
62 Righart, Katholieke zuil in Europa, ρ 192, Pennings, Lokale verschillen, ρ 19 
63 Thurhngs, De wankele zuil, ρ 44 
64 Ibidem, ρ 33 

4. Een volkskerkehjke beweging 

1 Geertz, Interpretation of cultures, ρ 4 
2 De tweedeling volkskerk-denominatie wordt uitgewerkt door Scbreuder, 'Van kerk naar 

denominatie' Voor een toepassing ш histonsch-sociologisch onderzoek zie Simons en 
Wmkeler, Verraad der clercken Door historici worden de veranderingen van de katholieke 
kerk die optraden rond het midden van de negentiende eeuw wel samengevat met een begnp 
als ultramontamsme of voorgesteld als een overgang van volksrehgie naar geïnstitutionaliseer
de religie De Duitse historicus Korf spreekt over een door Rome gestuurde verandering van 
een lokale "religion as practised" tot een internationale "religion as prescribed" Korf, 
'Kulturkampf und Volksfrommigkeit, ρ 139 McSweeney noemt als doel van de ultramon 
taanse vroomheidspolitiek "the creation of maxunum cultural and moral dependence on 
Rome, leaving catholics with minimum attachment to the secular institutions which governed 
their everyday lifes", m McSweeney, 'Catholic piety in the nineteenth century", ρ 204 
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3 Schreuder, 'Van kerk naar denominatie' Interessante godsdienstsociologische bijdragen over 
het katholicisme als christelijke godsdienst en als sociale en politieke beweging treft men aan 
in Gabriel, Kaufmann, Zur Soziologie des Katholizismus 

4 Thurlmgs, De wankele zuil, ρ 44 
5 Zie Mulder, Parochie en parochiegeestelijkheid 
6 Voor uitgebreide informatie over de bouw van kerken en de parochiële financien Smulders 

en Boersema, 'Kerkenbouw en kerkensloop' 
7 Volgens de tellingen van het Kaski was de gemiddelde parochiegrootte ш 1947 ruim S300 

gelovigen tegenover minder dan 4000 m 1968 Ontleend aan Stadskerk m wording, ρ 29 
8 Pastorale organisatie in Arnhem-noord en Velp 
9 Uitgebreide typeringen van de Arnhemse parochies zijn te vinden in twee publicaties van het 

Kaski Het pastoraat in Arnhem, Een stadskerk m wording 
10 Brief Brouwer aan aartsbisschop Zwijsen (18 maart 1855), ш AAU, dekenaat Arnhem 
11 Bnef Brouwer aan aartsbisschop Zwijsen (5 maart 1855), ш AAU, dekenaat Arnhem 
12 Brief Brouwer aan aartsbisschop Zwijsen (19 juli 1866), m AAU, dekenaat Arnhem 
13 Parochie-memoriaal van de Jozefparochie, ρ 2, m Arch Jozefparochie De kathoheken van 

Nederlands Indie schonken het hoofdaltaar Zie ook Vijftig jong jubileum van de H Joseph-
parochie te Arnhem 

14 Uitdrukking ontleend aan Van der Plas, Onder dak zonder dak, ρ 112 
15 Notulen kerkbestuur van de Martinusparochie (april 1959), ш Arch Martmusparochie 
16 De Paters MSC waren ш 4 parochies werkzaam 
17 Deken van Rossum bij de inhuldiging van pastoor Kouw m jum 1959 
18 Meyer, Gedenkboek van de Dominicanen in Nederland, ρ 182 
19 Kroniek van de Paters MSC, opgetekend door pater Jaspers, in Arch Paters MSC te Arnhem 
20 Brief van Brouwer aan aartsbisschop Zwijsen (18 maart 1855), m AAU, dekenaat Arnhem 
21 Ibidem 
22 Brouwer, Nalezing, Nissen, 'De heilige vriend Gods Sint Eusebius' 
23 Meer informatie over deze poging tot oprichting van een klooster te Arnhem treft men aan 

ш het Arch van de Paters Redemptoristen te Roosendaal, een verzameling brieven met 
opschrift "Nieuwe Fondatien Arnhem , mv nr FF4, en een dagboek getiteld "Chronica" 

24 Informatie ontleend aan AAU, dekenaat Arnhem De pastoors van de parochies van Walbur-
gis en Eusebius maakten minder bezwaar 

25 Brief pater overste Vullings aan pastoor-deken Schoemaker (26 jan 1906), m Arch Eusebius-
parochie 

26 Brief van provinciaal-overste pater A Broeken aan aartsbisschop Van de Wetering (9 aug 
1912), ш AAU, dekenaat Arnhem 

27 Bnef van pastoors aan aartsbisschop (31 aug 1912) en van aartsbisschop aan de provinciaal 
overste (9 sept 1912), m AAU, dekenaat Arnhem 

28 Bnef van pastoor Bos aan aartsbisschop (3 sept 1912), ш AAU, dekenaat Arnhem Tot de 
15 personen behoorden 11 bewoners van een nabijgelegen sanatorium 

29 Zie over de Klarenbeekse club Rogier, Katholieke herleving, ρ 406 407 Uit Arnhem deden 
aan de bijeenkomsten mee pater Vullings MSC, de arts J van Gorkom, candidaat notaris Η 
van Dalsum, kapelaan Η van der Waarden, en baron A van Wijnbergen Zie ook Theumsse, 
Jan Fredenk Vtekke, ρ 328 

30 De Fathers van Mill Hill kochten in 1918 een landgoed te Arnhem Hier werd jarenlang de 
Arnhemse Sacramentsprocessie gehouden De Fathers bouwden een opleidingsschool voor de 
broeders, een rusthuis voor missionarissen, een kapel en een boerderij 

31 Voor 1914 zouden de nieuwe kweekschool voor frater-onderwijzers zeker geen geslaagden 
opleveren 

32 Mededelingen verstrekt door de archivaris van de Fraters van Utrecht (18 dec 1985) 
Aartsbisschop Van de Wetering kwam met de tijding dat de Broeders van Maastricht een 
aanbod hadden gedaan betreffende de stichting van een school te Arnhem Hij vond dat er 
ш Arnhem een huis van de Utrechtse Fraters moest komen en maande de algemene overste 
tot enige toezeggingen 
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33. In 1919 kochten de fraters in 1919 een fraai huis en 2,5 hectare land van de paters Oblaten. 
Vanaf 1925 werd hier het noviciaat gevestigd. Inmiddels werkten ze aan de Eusebiusschool 
vanaf 1917, en de O.L. Vrouwschool en de Jozefschool vanaf 1924. 

34. Donders, Insula Dei, p. 68. Het internaat draaide met grote verliezen. 
35. Over de stichting van het klooster te Arnhem, zie Laurei, Per imperatief mandaat, p. 54-55. 

Verscheidene gegevens over de Arnhemse vestiging van de Zusters van Tilburg zijn ons per 
brief verstrekt door het Provinciaal archief van de Zusters van Liefde, gevestigd te Rosmalen 
(7 maart 1986). 

36. De in deze tabel genoemde aantallen betreffen alle in Arnhem woonachtige zusters van 
actieve congregaties. Bronnen: parochiële statistiek, schriftelijke informatie van de diverse 
congregaties, gedenkboeken van instellingen. Voor het jaar 1970 is gebruik gemaakt van het 
'Verslag vragenlijst betreffende de taken van de religieuzen in het dekenaat Arnhem', in: 
Stukken Pastorale Raad Arnhem, mij verstrekt door pater Kiene MSC, en vervolgens ter 
beschikking gesteld aan het KDC te Nijmegen. 

37. De Soeurs de Sacr6 Coeur kochten in 1913 een terrem van meer dan 8 hectaren groot met 
een prestigieus gebouw, de beroemde Vogel— en Plantentuin. Als gevolg van beschadiging 
van hun gebouw door het oorlogsgeweld en de tijdelijke in beslagname door de gemeente 
verlieten de Soeurs de Sacré Coeur Arnhem voorgoed in 1946. Hun riante behuizing werd 
daarna gehuurd door Insula Dei. Schriftelijke informatie verstrekt door de Nederlandse 
Provincie van de Sociëteit van het H. Hart te Venlo (8 okt. 1986). 

38. Brief van pastoor Van de Loo aan aartsbisschop (6 maart 1926), in: Arch. Jozçfparochie. 
39. Notulen kerkbestuur H. Hartparochie (juni 1935), in: Arch. H. Hartparochie. 
40. Tussen 1955 en 1982 schommelde het aantal zusters van het H. Hart tussen 5 en 9. Informatie 

ontleend aan brief van het moederhuis van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. 
Hart te Tilburg (9 sept. 1988). Catechisten van Breda werden ingeschakeld als parochie
assistente, in de H. Geestparochie in 1958 en in de Paulusparochie in 1960. Ontleend aan 
Arch. Catechisten, inv.nr. 1. 

41. Verhoeven, 'Engelen en mensen', p. 12. 
42. Het pastoraat in Arnhem. 

5. Resultaten van de volkskerkelijke strategie 

1. Enkele kanttekeningen bij het gebruik van de kerkelijke statistiek. 1. Het grondgebied van de 
Arnhemse statie (tot 1854) of de gezamenlijke parochies was niet steeds gelijk aan het 
gemeentelijke territorium. Zeker tot 1860 waren er aanmerkelijke verschillen. Nadat in 
respectievelijk 1842 en 1843 de dorpen Westervoort en Velp zich hadden afgesplitst van de 
Arnhemse statie, werd tenslotte in 1860 Oosterbeek een zelfstandige parochie. 2. Gegevens 
die voor de gemeente van toepassing zijn, kunnen alleen worden verkregen door een samen
voeging van gegevens van de diverse parochies. 3. De voorschriften en eisen met betrekking 
tot de kerkelijke administratie veranderden voortdurend. Gedurende de eerste decennia van 
de 20ste eeuw werd de kerkelijke statistiek op aandrang van bovenaf gesystematiseerd en 
verfijnd. In de jaren zestig kwam er een sterk vereenvoudigde registratie. 

2. Het aantal "afvalligen" werd vanaf 1877 tot 1926 geregistreerd. Er bestaan gegronde twijfels 
over de betrouwbaarheid van deze gegevens. Tijdens bovenstaande periode ging het in totaal 
om 92 personen: vanaf 1877 tot 1890 waren er 7 afvalligen, de decennia daarna respectievelijk 
17, 16 en 44 en tussen 1920 en 1926 slechts 8. 

3. De gegevens over het jaar 1956 zijn gebaseerd op een misbezoek-telling die voorafging aan 
de laatste in Arnhem gehouden stedelijke Volksmissie. De tellingen van 1966, 1976 en 1987 
werden verricht en verwerkt in opdracht van het Kaski. 

4. Pastorale organisatie in Arnhem-noord en Velp, bijlage II. 
5. Ibidem, p. 23. De parochie heeft zelf ook onderzoek verricht. Opgemerkt dient te worden dat 

een of twee metingen van het feitelijk kerkbezoek altijd een relatief laag cijfer opleveren. 
6. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, p. 246. 
7. Nissen, 'De heilige vriend Gods Sint Eusebius', p. 283-317. 
8. Doel van de Mariacongregatie was het aankweken van godsvrucht, door eerbied en liefde tot 
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de Allerheiligste maagd Maria De leden moesten zichzelf heiligen naar het voorbeeld van 
Maria De Jozefcongregatie had dezelfde doelstelling Een jaar na hun eerste communie 
werden de jongens toegelaten 

9 De jaarlijkse Sacramentsprocessie werd rond de eeuwwisseling gehouden m Huissen, een 
katholiek stadje gelegen aan de overkant van de Rijn Vanaf 1928 tot 1963 werd de Sacra
mentsprocessie gehouden m de tuin van een klooster 

10 In Arnhem werden onder meer nog de volgende godsdienstige verenigingen en broeder 
schappen opgencht de Aartsbroederschap van de allerheiligste Rozenkrans in de Eusebius 
parochie (1899), de Broederschap van de zaligen dood ш de Martinusparochie (1888) met als 
doel de godsdienstijver en het zielehed der gelovige te bevorderen, de Derde Orde van St 
Franciscas ten behoeve van het lekenapostolaat (voor het eerst m de Martinusparochie in 
1895), het Genootschap der H Kindsheid ш 1843 begonnen m het R К Besteedehngenhuis 
en daar meer dan 100 jaar intact gebleven, een Broederschap van het H Sacrament (1903) 
en een Edelwacht der kinderen van het H Sacrament (1912) in de Joannesparochie, Aarts
broederschap van de H Familie in Joannesparochie en O L Vrouweparochie (1911), en m de 
Jozefparochie (1929), de stedelijke Vereniging van het Allerheiligste Sacrament (1920-1930) 
voortgezet m de Vereniging der Eeuwigdurende Aanbidding Deze lijst is met volledig 
Onvermeld bleven bijvoorbeeld de vele missiegenootschappen, het Manalegioen, de Stille 
Omgang, en het Apostolaat des Gebeds In de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd een 
Manacongregatie voor heren uit de leidende stand opgericht 

11 In 1963 gingen ongeveer 300 mensen vanuit de Klarendalse Mariakapel naar Kevelaer 
12 23 van de 44 uit Arnhem afkomstige zouaven waren ook ш de Gelderse hoofdstad geboren, 

de ovengen kwamen van elders Behalve een jonkheer en enkele jongens uit het milieu van 
de kleine burgerij, waren het jongens van eenvoudige komaf timmermansknecht, metselaars-
knecht, pottenkramer, tuinman Enkele zouaven zouden later in Arnhem aan de basis slaan 
van de R К Volksbond en ook in andere organisaties het voortouw nemen (zie hoofdstuk 12) 
De bekendste in Arnhem geboren zouaaf is A Arts Hij vestigde zich m Tilburg, en kreeg 
bekendheid als hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgsche Courant, raadslid, en Ud van de 
Tweede Kamer (1901-1922) Informatie over Arnhemse zouaven verkregen van het Neder
lands Zouavenmuseum te Oudenbosch De Smt Pieterspenning werd in 1863 (bisschoppelijke 
circulaire d d 22 april) van bovenaf ingesteld m alle parochies als "een gemakkelijk en gepast 
middel om bijdrage voor zijne Heiligheid te erlangen" 

13 McLeod stelt dat de ultramontaanse vroomheid een beroep deed op enerzijds antirationahs-
tische en emotionele sentimenten en anderzijds een afweerhouding McLeod, Religion and the 
people of western Europe, ρ 47 

14 McSweeney, 'Catholic piety ш the nineteenth centuxy", ρ 206 
15 Meurkens duidt de boodschap van de onbevlekte ontvangenis aan met de term schaamte-

complex Meurkens, Sociale verandering m het oude Kempenland 
16 De Post, 29 april 1910 
17 Korf, 'Kulturkampf und Volksfrommigkeit', ρ 148 Volgens Korf appelleerde de veelzijdige 

verermg van het Η Hart van Jezus aan een "gemütvolle Innerlichkeit und devote Selbst
genügsamkeit", aan een vergevingsgezinde liefde en onvoorwaardelijke loyaliteit 

18 Meurkens dicht deze syllabus een veelzijdige ideologische boodschap toe weren van vreemde 
ideologieën, vermijden van contacten buiten kathoheke knng, gehoorzaamheid aan het 
kerkehjk gezag, bevordermg van kathoheke opvoeding, kathohek onderwijs, kathoheke pers 
e d Meurkens, Sociale verandering in het oude Kempenland 

19 Herderlijke bnef van aartsbisschop Snickers (17 febr 1890) 
20 Korf, 'Kulturkampf und Volksfrommigkeit', ρ 151 In esthetisch opzicht leidde dit volgens 

Korf tot zoete, kitscherige afbeeldingen van prentjes en devotionaha 
21 Zie over deze partiele mversie van de structurele ongehjkheid in het dagchjks leven door 

rituelen Turner, The ntual process 
22 Roes, 'Paapse stoutigheid', ρ 67 
23 Herderlijk schrijven van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem (12 febr 

1906) 
24 Ibidem, ρ 2 Het bisdom Haarlem telde m 1857 al 6250 gemengd gehuwde katholieken, of 

wel meer dan 7% van het totale aantal gehuwde kathoheken Zie Van Leeuwen, Het 
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gemengde huwelijk, ρ 161 Een mm of meer systematische registratie werd m het aartsbisdom 
pas rond 1875 ingevoerd Het percentage gemengd gehuwde kathoheken lag m steden als 
Utrecht, Groningen en Arnhem zeker met zo hoog als in Rotterdam of Amsterdam 

25 Gegevens over de periode 1875-1925 zijn ontleend aan Kerkelijke statistiek van het Aartsbis
dom, 1875-1925, m Arch Kosh, ш пг 1033 en 1036 Informatie over de jaren 1926 tot 1955 
is ons verstrekt door de archivaris van het Aartsbisdom Utrecht Voor de jaren daarna 
konden we terecht bij het Kaski en het Centraal Bureau van de Statistiek, beide in Den Haag 

26 Deze cijfers vallen eerder te laag dan te hoog uit, omdat de zonder kerkelijke dispensatie 
voltrokken huwelijken met altijd bekend waren bij de geestelijkheid Zie over de registratie 
van het gemengde huwehjk Van Leeuwen, Het gemengde huwelijk, ρ 155, en Van de Weyer, 
De religieuse practijk, ρ 44-50 

27 Herderlijk schrijven (12 febr 1906), ρ 3 en 4 
28 Van Leeuwen, Het gemengde huwelijk, ρ 92 
29 Brief van bisschoppen over het gemengde huwelijk, febr 1968 
30 Cijfers gevonden in een notitie, ш Arch Martinusparochie In de Walburgparochie waren er 

11 gemengde huwelijken, in de Eusebius 5, Martinus 23, Joannes 11 en elders 11 Verder ging 
het om 36 katholieke meisjes en 28 kathoheke jongens 

31 Gegevens over de omvang van het gemengd huwen krijgen pas echt rehef wanneer ze worden 
afgezet tegen de kans op zo'n huwehjk m een situatie waarbij religieuze verschillen geen 
enkele rol spelen Om de mate van segregatie te meten, heeft men een zogenaamde indiffe-
rentie-mdex ontwikkeld laat het de kathoheken totaal onverschillig met wie zij trouwen dan 
is deze mdex gelijk aan 100 Is er sprake van een maximaal vermijdingsgedrag dan bedraagt 
zij 0 0 Een formule voor de berekening van deze mdex geeft Van Leeuwen, Het gemengde 
huwelijk, ρ 112 De geldigheid van deze mdex wordt inmiddels ш twijfel getrokken Als 
alternatief wordt een loglmeaire analyse van huwehjkspatronen voorgesteld Zie Sixma en 
Ultee, Trouwpatronen' 

32 Er waren grote verschillen per parochie m 1936 bedroeg het percentage gemengd gehuwde 
kathoheken m de Joannesparochie 15, tegenover 8 in de O L Vrouwparochie Tien jaar later 
bedroegen deze percentages achtereenvolgens 20 en 8 

33 Een uitgebreide kwantitatieve analyse van het kerkelijk gemengde huwehjk m Nederland geeft 
Bax, Modernization and cleavage in Dutch society, ρ 131-138, uitgebreide cijferreeksen op ρ 
214-228 

34 Over een eventuele oorzaak-gevolg relatie tussen gemengd huwen en geloofsafval 7ijn de 
meningen verdeeld Zie over deze problematiek Van Leeuwen, Het gemengde huwelijk, ρ 
184-185, Dekker, Het kerkelijk gemengde huwetijk, ρ 55-60 

35 Vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw tot m de jaren vijftig bestond er een 
kerkelijke registratie van de doopsels verdeeld naar de kerkehjke staat van het huwehjk van 
de ouders Zie over deze problematiek Dekker, Het kerkelijk gemengde huwelijk, ρ 60 

36 Een iets verfijnder beeld van de kerkelijke status van het huwehjk van ouders van gedoopte 
kinderen kan alleen voor enkele peiljaren tussen 1925 en 1940 gegeven worden Van de 100 
gedoopte kinderen ш 1930 en 1940 hadden er respectievelijk 18 en 14 ouders die met aan de 
kerkehjke voorschriften voldeden ongeldig gemengde huwelijken, concubmaten van twee 
kathoheken en ongehuwde moeders 

37 Notulenboek van de Bijzondere Raad (BR) van de Vincentiusverenigmg te Arnhem 1848-
1853, in Arch Vincentiusverenigmg Arnhem (voortaan aangeduid als Arch WA) 

38 Arnhem m 1855 naar waarheid geschetst, ρ 6 
39 Brief Brouwer aan aartsbisschop (12 jan 1855), in AAU, Walburgparocbe 
40 Briefwisseling Van Berkel, Van de Wetering en de Prior van het dominicanenklooster te 

Huissen (aprd 1921), ш AAU, Martinusparochie 
41 Brief Glaudemans aan aartsbisschop Van de Wetenng (31 aug 1923), m AAU, dekenaat 

Arnhem 
42 In de jaren 1924-1930 traden meer dan 1200 mensen langer of korter m contact met hel 

inlichtingenbureau Informatie ontleend aan "Una Sancta", Arnhem, Zilveren jubileum, 
Meneer, ik kom voor kathohek leren ', in De Bazuin, 33 (1949), nr 5 

43 In 1943 kwamen er inlichtingenbureaus m Rotterdam, Emdhoven en Den Haag Met het 
oudste bureau te Arnhem werd m 1945 de gezamenlijke naam van deze vier Una Sancta 
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Onder de naam "Open Deur" waren in Amsterdam en Delft soortgelijke instituten ontstaan. 
In Friesland waren de paters Franciscanen met de inlandse missie begonnen 

44. Verslag van pater Kiene MSC uit 1955, bezorgd door pater Jaspers MSC. 
45. J. van der Ham MSC aan kapittelcommissie over Una Sancta (8 juli 1968), in: Stukken 

Pastorale Raad Arnhem, beschikbaar gesteld door pater Kiene MSC en gedeponeerd in het 
KDC. 

6. Volksmissies als volkskerkelijke graadmeter 

1. In 1918, 1919 en 1920 werden volksretraites gehouden in de Joannesparochie. Hiermee was 
de Joannesparochie voortrekker in het aartsbisdom. In de zuidelijke bisdommen was deze 
nieuwe vorm van tijdelijke zielzorg reeds bekend. Behalve de stedelijke volksmissies vonden 
er ook parochiële plaats. In de parochies van Joannes en Walburgjs in 1936, in de Martinus-
parochie in 1904 en 1930 en een wijkmissie in 1951, en tenslotte in Arnhem-zuid een 
volksretraite in 1943. 

2. Met name in de Martinusparochie werden ook andere predikanten ingeschakeld: paters 
capucijnen in 1904 en tijdens het pastoraat van pastoor Van Berkel (1919-1944) franciscanen. 

3. Verg. Art, 'Preken in pré-industrieeel Vlaanderen', p. 409. Een gedegen beschouwing over 
volksmissies in de negentiende eeuw geeft: Gatz, Rheinische Volksmission. 

4. Het bronnenmateriaal hebben wij vooral geput uit een map met verslagen van missies, 
wijkmissies, parochieretraites te Arnhem in het Archief van het provincialaal von de paters 
Redemptoristen te Roosendaal (voortaan aangeduid als Arch. CSSR, Arnhem). Ter aanvulling 
hebben we informatie ontleend aan Arch. Paters MSC Arnhem en aan diverse parochiële 
notulenboeken. Algemene informatie over volksmissies in: Art, Kerkelijke structuur en pastorale 
werking, p. 176-240. 

5. De Post, 6 nov. 1886. 
6. Zo'n jubilé-missie werd georganiseerd om de resultaten van de volksmissie een meer 

permanent karakter te geven. 
7. Verslag van de Arnhemse volksmissie in 1911. In: Arch. CSSR, Arnhem. 
8. Vermelding in Parochie Memoriaal van de Joannesparochie, in: Arch. Joannesparochie. 
9. Parochie Memoriaal van de O.L.Vrouwparochie, in: Arch. O.L. Vrouwparochie. 
10. Gedurende de missie luidde men elke avond om de kerkklokken. De katholieken werden 

geacht bij het horen van de klokken te knielen en met de familieleden vijf Onze Vaders en 
vijf Wees Gegroeten te bidden voor de bekering van de zondaars. 

11. Centmm, 16 nov. 1920, Bijblad nr. 11055. 
12. Volgens de paters werd als verboden lectuur vooral gelezen: De Courant, Het Volk, De Arbeid 

en De Nieuwe Arnhemmer. Aanbevolen werden de eigen stadseditie van Het Centmm, ook De 
Volkskrant en voor de bemiddelden en hogere standen de grote katholieke bladen. Met de 
Maasbode moest niet teveel gedweept worden. 

13. Hiermee werd bedoeld het Herderlijk schrijven van het Nederlands episcopaat van 10 dec. 
1918, waarin werd gesteld dat aan katholieken die lid bleven van neutrale werkliedenvereni
gingen voortaan de sacramenten geweigerd kon worden. 

14. Parochie Memoriaal van de O.L.VrouwParochie, in: Arch. O.L.Vrouwparochie. 
15. Briefwisseling pastoor Van Berkel en aartsbisschop Van de Wetering (mei-juni 1920), in: 

AA U, Martinusparochie. 
16. Cahier met aantekeningen over volksretraites, 'm: Arch. Paters MSC Arnhem. 
17. Begrip ontleend aan Den Hollander, Het demasqué in de samenleving, p.170. 
18. Schrijven van de pastoors aan de gelovigen van de stad Arnhem, voor te lezen van de 

preekstoel op Passiezondag 18 maart 1956. 
19. Brief van paters en parochieclerus voor het "strijdend leger" van leken (31 mei 1956), in: 

Arch. CSSR, Arnhem. 
20. Aankondiging H. Missie te Arnhem, in de parochie van het H. Sacrament, in: Arch. CSSR, 

Arnhem. 
21. Het ging hierbij om de volgende negen intenties: het welslagen van de missie, voor de 

onverschilligen in het geloof, voor hen die hun katholieke plichten verwaarlozen, voor hen die 
hun geloof dreigen te verliezen, voor hen die in doodzonde leven, voor de terugkeer van de 
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afgedwaalden m de parochie, dat het practisch leven een getuigenis moge zijn voor Christus, 
dat ш de gezinnen een kathoheke levensstijl moge heersen, dat de parochie een levende 
gemeenschap in Christus moge zijn Ontleend aan pamflet Missie stad Arnhem — september 
1956 — instructie helpers Arch CSSR 

22 De meest specifieke opmerkingen over het geloofsleven golden Arnhem-zuid De paters 
schreven over de gevolgen van woningnood en te kleine (flat)woningen voor de kathoheke 
huwelijksbeleving Nogal veel kathoheken ш dit nieuwe stadsdeel lazen het Vnje Volk en 
beoefenden sporten m neutrale verenigingsverbanden Arch CSSR, Arnhem 

23 Slechts 5% van de 1398 non-paschanten had aan de missie meegedaan Arch CSSR, Arnhem 
24 Bnef pater Berkhoudt CSSR aan provinciaal overste (22 okt 1956), m Arch CSSR, Arnhem 
25 Schrijven Geestelijkheid over de stadsmissie, voorgelezen m alle kerken te Arnhem op 28 

october 1957 
26 Parochie Memoriaal O L Vrouwparochie, in Arch O L Vrouwparochie 
27 Van Leer, pnester directeur van de Kathoheke Actie noemde zijn respondenten "stuk voor 

stuk zeer bewust en fervent kathohek en "niemand van hen is querulant of anti-clencaaT 
Brief Van Leer aan pater Berkhoudt (7 maart 1957), in Arch CSSR, Arnhem 

28 G3 10(1957), nr 1, ρ 4-5 
29 Deze verschillende bneven waren opgesteld door de Actie "Voor God" We troffen ze aan 

ш Arch Η Hartparochie 
30 Verslag van de Jubilé-Wijk-Missie, gehouden m de Martmusparochie vanaf 9 september tot 

28 october 1951 De paters schreven hierin dat de zogenaamde "half-intellectuelen, de Kat h 
liberale elite", iedere oefening van meer buitengewone zielzorg beneden hun stand achtten 
Hun afwezigheid zou wel eens een camouflage kunnen zijn voor minder vleiende motieven 
Zij spraken ook over enkelen die "aesthetica- of htteratuurchnstendom" pleegden Niet
tegenstaande hun eigen nogal negatieve leven, zworen zij bij de "onjuiste en misleidende 
term positief" Zij hadden volgens de paters niet voldoende eenvoudig geloof om de waarheid 
te aanvaarden 

31 De Ecclesiabewegmg startte m 1952 en bestond uit religieuze gespreksgroepen 
32 Verslag parochiële actie tot geestelijke vernieuwing van 1965, ш Arch CSSR, Arnhem 
33 Voorbeeld in dit verband was de Broederschap St Bomfatius die m 1935 werd opgericht ш de 

Jozefparochie met als doel eens per jaar een bedevaart naar het Friese Dokkum te organise
ren om er de bekering van het ontkerkehjkte noorden van Nederland af te smeken, en om te 
bidden voor het welslagen van de missionerende arbeid m eigen parochie Uit Notulen van 
het R K. Propagandacomité St Bomfatius Onderafdeling van Roomsch Leven m Arnhem 
Oost (Jozefparochie) 1935-1948, m Arch Jozefparochie 

34 Het pastoraat m Arnhem, ρ 24-25 
35 Informatie over de vastenconferenties ontleend aan een foto- en knipselalbum, in Arch 

Martmusparochie Zit ook Arnhems Dagblad, 28 febr 1963 
36 McSweeney, Roman Catholicism, ρ 79 

7. Organiseren en mobiliseren: een introductie 

1 Dit radicale standpunt komt naar voren in Piven and Cloward, Poor people's movements 
2 McAdam stelt "movements are organizations of organizations, loose network structures of 

organizations that have a broad variety of characteristics", in McAdam, Political process 
3 Zie bijlage 1 voor hel onderscheid tussen standsorganisaties en vakorganisaties 
4 In dit overzicht zijn een vijftal organisaties buiten beschouwing gebleven omdat er geen 

betrouwbare informatie beschikbaar was over opheffingsjaar of over aard van opheffing 
5 Deze momentopnames zijn met gebaseerd op de situatie tijdens en kort na de oprichting 

maar op de feitelijke situatie m dat betreffende jaar Er is dus rekening gehouden met het feit 
dat organisaties die aanvankelijk lokaal-autonoom waren, na enige tijd geïncorporeerd werden 
ш een grootschalig verband In 1900 had aldus 67% van de organisaties een autonoom 
karakter, ш 1920 56%, en tenslotte ш 1940 nog 48% 
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8 Chantas en gezondheidszorg 

1 Typering is ontleend aan Adriaansens en Zijderveld, Van vnjwúlig initiatief tot verzorgingsstaat 
2 Duffhues e a, Bewegende patronen, ρ 286 
3 Zie Van der Valk, Pauperzorg, ρ 21 Ook in de Armenwet van 1912, die slechts een "her 

schnjvmg" was van de Armenwet uit 1854, werd bepaald dat de burgerlijke instelling verplicht 
was na te gaan of de aanvrager elders reeds steun had aangevraagd 

4 Van Holthoon, 'Armenzorg in Nederland', ρ 184 
5 Zie Janssen, 'De stedelijke zorg voor de behoeftigen', ρ 44-46 
6 Het Algemeen Armbestuur kende eveneens preuves toe De diverse bevolkingsgroepen 

kwamen hierbij naar evenredigheid aan bod Zie Leppink, Uit de geschiedenis van de Dne 
Gasthuizen, ρ 36 

7 Algemeen overzigt van de administratie der gestichten en inrigtingen ressorterende onder het 
Algemeen Armbestuur der stad Arnhem, in GAA, Algemeen Armbestuur 

8 In augustus 1855 werd het Algemeen Armbestuur omgevormd tot Burgerlijk Armbestuur 
9 Verslag Gemeenteraad Arnhem (23 dec 1854) 

10 In de raadsvergadering van 13 jan 1855 waren twee subsidieverzoeken aan de orde De 
diakenen van de Nederduitsche Hervormde Gemeente vroegen voor 1855 ƒ6 000,- subsidie, 
de R К Diaconie wilde een tekort van ƒ13 840,- gedekt zien Beide verzoeken werden met 
ingewilligd 

11 Brief Brouwer aan aartsbisschop Zwijsen (23 februari 1855), in AAU, dekenaat Arnhem 
Brouwers voorstel voor een toe te voegen artikel luidde als volgt "Door de invoering van dit 
reglement wordt de band met verbroken die er tussen het parochiële armbestuur en het 
Algemeen Armbestuur bestaat en zal een der leden, daartoe onderling te verkiezen, de 
betrekking van boekhouder bij gezegd burgerlijk armbestuur blijven waarnemen op de voet 
en de wijze zoals dit tot dusverre heeft plaatsgehad" 

12 Ibidem 
13 Brief van Gemeentebestuur aan R К Parochieel Armbestuur (24 maart 1857) 
14 Brouwer volstond met de mededeling dat de "inwendige regeling van het huis aan de St 

Janspoort is toevertrouwd aan de Zusters van Liefde, terwijl die van het buis op het Si 
Walburgsplem is opgedragen aan een bumenvader en een bmnenmoeder" Ontleend aan 
brief Brouwer aan aartsbisschop Zwijsen ( jan 1855), in AAU, dekenaat Arnhem 

15 Ibidem 
16 Tot aan het raadsbesluit van 31 mei 1855 bestond m katholieke kring de angst dat het R К 

Weduwenhuis als een gemeentelijke instelling zou worden ingelijfd Zie brief Brouwer aan 
aartsbisschop Zwijsen (20 juni 1855), in AAU, dekenaat Arnhem 

17 Waar in steden als Nijmegen en Delft de invoering van het kerkehjke reglement tot conflicten 
leidde tussen clencalen en liberaal-katholieken, verliep de aanpassing in Arnhem betrekkelijk 
geruisloos Over Delft Van der Laarse, 'Verzwolgen door den ultramontaanschen vloed', ρ 
79 84 Over Nijmegen Brinkhoff, R K. Parochieel Armbestuur 

18 Jaarverslag R K. Armbestuur 1950 
19 Bijlage 1 geeft informatie over de stedelijke organisaties die (mede) door de Vmcentius-

veremgmg zijn opgericht In dit overzicht ontbreken de bibliotheek voor de armen, die ι s m 
R К Besteedelingenhuis werd opgericht m 1849, de zondagsschool voor kinderen uit bedeelde 
gezinnen (1850) Verder zijn er vanuit de Vincentiusvereniging verschillende plannen 
gelanceerd, die om wat voor redenen dan nooit zijn uitgevoerd In 1855 bijvoorbeeld waren 
er plannen voor een oude mannen- en vrouwengesücht alsmede voor een tehuis voor jonge 
kinderen Volgens deken Brouwer viel er aan realisering niet te denken De tijdsomstan
digheden waren er met gunstig voor Voor het eerste plan besloot de Vincentiusvereniging 
toch geld ш te zamelen In 1863 werd dit geschonken aan Insula Dei In de negentiende eeuw 
kwam diverse malen het plan naar voren om een spijskokenj op te richten Bron Notulenboe-
ken Vincentiusvereniging, ш Arch WA, en gedenkboeken bij vijftig, vijfenzeventig en 
honderd jang bestaan 

20 Ontleend aan Timmer, Verhoeven, Ш Arnhems Katholiek verleden, ρ 104 
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21 Insula Dei begon ш 1912 een tehuis voor kostheren, en in 1939 een internaat voor schippers
kinderen Het weeshuis werd opgeheven in 1951 In 1954 veranderde de naam ш Stichting 
Insula Dei Uit Hooyman, 100 ¡aar Insula Dei 

22 Genoemd naar H W Kohlmann die een legaat nahet voor de huisvesting van bejaarden 
23 Ontleend aan Overeenkomst tussen schenkers en kerkbestuur (22 jan 1911), goedgekeurd 

door de aartsbisschop (26 jan 1911) De schenkers hadden het recht twee regenten te 
benoemen Bovendien konden de twee dochters van het echtpaar Schrader-Grundemann 
aanspraak maken op een of twee kamers, evenals de twee dienstboden Voor meer informatie, 
zie Duffhues, Een stadsparochie m beweging, ρ 31-32 

24 Van Berkel, Herinnering, ρ 20 De St Annastichting werd beheerd door het R K. Armbestuur 
In het reglement was bepaald dat de bewoners R К moesten zijn, van goed godsdienstig 
gedrag, en bij wangedrag, drankmisbruik of twist te allen tijde door de regenten op staande 
voet de toegang tot het huis ontzegd kon worden Bovendien moesten de bewoners — met of 
zonder beloning — de door de regenten verlangde diensten ten behoeve van de stichting 
bewijzen Ontleend aan Notulenboek van de St Annastichting, m Arch RK. Armbestuur 
Arnhem 

25 Adresboek Katholiek Arnhem 1919 
26 Brief van A M A van de Ven aan aartsbisschop Van de Wetering (25 jan 1925), in AAU, 

R K. Armbestuur Arnhem 
27 Meer informatie over de Mariastichting in Duffhues, Een stadsparochie in beweging, ρ 32-35 

Na de verkoop van het pension m 1954 werden statuten gewijzigd Als doel werd gcko¿en 
voor "de bevordering van de R К wijkverpleging en de behartiging van culturele maatschap
pelijke belangen ten behoeve van de parochie van St Jan Na de verkoop van het wijkhuis 
annex kleuterschool aan de Romerschelaan ш 1970 stond niets een liquidatie in de weg 
Bcloten werd de helft van het kapitaal ter beschikking te stellen van de St Jansparochie voor 
een sociaal, cultureel of charitatief doel (ƒ35 000, ), en de andere helft voor de Arnhemse 
Stichting Bijzondere Noden Ontleend aan Notulen van de vergadering van het bestuur van 
de Manastichting (7 juh 1970), ш Arch. Joannesparochie, notulenboek Mariastichting 

28 Tevens werden opgericht de Meisjesbond, de Jongensbond en de Gezinsbond, binten Arnhem 
ook wel Annaverenigmg genoemd 

29 Dit bureau was opgericht door het Kruisverbond, de Manaveremgmg, de Ehsabethvereniging, 
de Vmcentiusveremgmg en het R К Armbestuur Rond 1950 werd het bureau heropgericht 
en kreeg het de naam R К Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme Het werkgebied 
strekte zich tot Arnhem en Nijmegen uit 

30 Katholiek Adresboek 1919 over doelstelling "Zij maakt de ouders en meisjes met nadruk 
opmerkzaam, nooit dienstbetrekkingen te aanvaarden zonder volkomen zekerheid, dat aan 
dien dienst geen bekende gevaren voor geloof of zeden verbonden zijn" Rond 1960 herdoopt 
m Katholieke Vereniging voor Meisjesbelangen 

31 Kruithof, De Rooy, 'Liefde en plichtsbesef De zogenaamde Kinderwetten werden aange
nomen op 6 febr 1901 en 12 febr 1902 Ze traden m werking m 1905 De statuten van de 
Arnhemse vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 juni 1905 

32 We bedoelen hier de reclasseringsregehng, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 13 dec 1915, 
nr 504, 505, 606 De Hoefdraad van de Vincentiusvereniging drong herhaaldelijk aan op de 
oprichting van een reclassenngsveremgmg m Arnhem, zie Notulen BR Vmc (19 okt 1914), 
ш Arch WA De landelijke katholieke vereniging kwam m 1916 tot stand 

33 Onder druk van de gemeente en van de landehjke ontwikkelingen m kathohek verband 
werden de diverse katholieke instellingen voor wijkverpleging m 1924 herdoopt tot twee 
afdelingen van het Wit-Gele Kruis, een m Arnhem oost en een ш Arnhem west In 1933 
volgde een fusie van deze twee In 1978 hield de kathoheke kruisvereniging op te bestaan, na 
al vanaf 1975 in een federatieve vorm te hebben samengewerkt met de andere plaatselijke 
kruisverenigingen Het Groene, Oranje-Groene, en Wit-Gele Kruis begonnen ш 1975 een 
samenwerkingsverband en formeerden m 1978 de Kruisvereniging Arnhem 

34 Bnef mej H Schaepman aan aartsbisschop Van de Wetering (31 juli 1916), in AAU, 
dekenaat Arnhem De statuten kregen bisschoppelijke goedkeuring op 8 aug 1916 

35 In heel Nederland kreeg de armenzorg van overheidswege een groeiend aandeel m het geheel 
van de steunverlening In 1913 namen de burgerlijke instellingen van weldadigheid ongeveer 
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57% van de kosten voor hun rekening, de kerkelijke en particuliere 43% In 1940 waren deze 
percentages 82 en 18 Op at De Regt, Arbeidengezmnen, ρ 173, Zie ook Van der Valk, 
Pauperzorg, ρ 62-78 en ρ 96-117 Voor de particuliere instellingen was het ook van groot 
belang dat de gemeente Arnhem ш 1906 besloot de werkloosheidskassen te steunen 

36 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1900, ρ 8 Die plicht was op 21 sept 1870 nauwkeurig vastge
legd m een door de raad goedgekeurde overeenkomst 

37 Bnef R K. Armbestuur aan aartsbisschop (17 jan 1903), m AAU, R K. Armbestuur Arnhem 
38 Enquête Staatscommissie, ρ 48-52 
39 Ibidem, ρ 50 Thelen gaf een overzicht van de beroepen van de bedeelden ш winter 1892 21 

boerenarbeiders, 31 sjouwers, 4 metselaars, 3 kleermakers, 5 schoenmakers, 2 marskramers, 
en verder stucadoors, klompenmakers, loodgieters en 1 smid" 

40 Armenzorg was ingericht naar het voorbeeld van Liefdadigheid naar Vermogen m Amsterdam 
uit 1871 en naar de Rotterdamse Vereniging tot Verbetering van de Armenzorg uit 1878 Van 
den Loo, Den arme gegeven, ρ 72 Behalve het bewerkstelligen van "eenheid m de verzorging 
van de armen" was de Vereniging Armenzorg ook actief met het tijdelijk bedelen van 
personen van alle gezindten en met het verschaffen van arbeid Informatie over Vereniging 
Armenzorg ontleend aan Meeuwsen, Modernisering van de armenzorg 

41 Gegevens ontleend aan Jaarverslagen van de Armenraad, ook verschenen als Bijlage van het 
Gemeenteverslag Het R К Armbestuur besteedde in 1920 meer dan ƒ15 000, aan de 
bedeling, de Vincentiusvereniging voor 163 gevallen ruim ƒ8 000,-, de Elisabethvereruging voor 
791 gevallen bijna ƒ4 000,- en de R К Wijkverpleging Klarendal besteedde ƒ2 200,- ш bijna 
900 gevallen Het BA was aan de bedeling aan katholieken ruim ƒ18 000,- kwijt In 1930 waren 
deze bedragen als volgt het R K. Armbestuur ƒ35 000,-, de Vincentiusvereniging ƒ14 033,-, de 
Ehsabethveremging ruim ƒ4 000,- en tenslotte het BA meer dan ƒ44 000,-

42 Zie Regt, Arbeidersgezinnen, ρ 147 
43 Jaarlijks verslag der vereeniging Chantas, 25 augustus 1898, m AAU, R К Armbestuur 

Arnhem 
44 Prosynodo dioecesana anni 1897, 14 dec 1897 Van de Wetermg schreef "Onverminderd de 

herderlijke zorgen van den pastoor, wordt aan de Armmeesters als gewelenspligt, bijzonder 
aanbevolen het houden van toezigt op het godsdienstig en zedehjk gedrag der armen en 
hulpbehoevenden, op het door dezen bijwonen der openbare godsdienstoefeningen, en op de 
godsdienstige en zedelijke opvoeding en onderwijzing hunner kinderen", m Collectio 
Epistolarum Ultraiectensis, deel II, ρ 7 

45 Uit het Jaarlijks verslag der vereeniging Chantas valt af te leiden dat oudere mensen een hoger 
bedrag aan ondersteuning kregen De samenstelling van de armen 17 weduwnaars, 171 
weduwen, 92 echtparen, 27 ongehuwden en 4 kinderen 

46 Huishoudelijk reglement van de Vereeniging Chantas voor Werkverschaffing, artikel 1 Dit 
reglement trad ш maart 1902 in werking De armenzorg werd hiermee ook door de Arnhemse 
katholieken aangewend om de arme een sterker arbeidsethos en een gedisciplineerde 
levenswijze aan te leren Zie hierover De Regt, Arbeidersgezinnen, ρ 147 

47 Uitspraak van voorzitter J Η Oorsprong, ш notulen van de vergadering van het R К 
Armbestuur (4 juli 1923), m Arch RK. Armbestuur Arnhem 

48 Gegevens over de periode 1848-1898 uit Het vijftigjarig bestaan der Vereniging van de H 
Vincentius van Paulo te Arnhem, ρ 24 Gegevens over het tijdvak 1898-1923 uit Het vtjfen-
zeventig-jang jubileum der Vereniging van de Η Vincentius van Paulo te Arnhem, ρ 15 

49 Voor Insula Dei werd jaarlijks eenmaal gecollecteerd in de kerk door de regenten Tijdens de 
jaren 1863-1897 gingen de regenten samen met kapelaans eenmaal per jaar de huizen van 
potentiële schenkers af Vanaf 1897 kregen deze mensen een circulaire met het verzoek een 
bedrag te storten Zie Donders, Insula Dei, ρ 33 

50 Ontleend aan Rekening en verantwoording aan Η Η Regenten van het R К Bestedehngen-
huis Insula Dei te Arnhem, ingezien voor de jaren 1890, 1892, 1906, 1910, 1915, 1920, 1925, 
1930, 1935, en 1940 In Arch Insula Dei 

51 Ibidem Voor de Vincentiusvereniging is deze informatie ontleend aan de overzichten van 
inkomsten en uitgaven die zijn opgenomen m de gedenkboeken van 1898 en 1923 Zie ook de 
Jaarverslagen van de Hoofdraad van de Vincentiusvereniging, 1861-1910 

52 Brief R К Armbestuur aan aartsbisschop (17 jan 1903), ш AAU, R К Armbestuur Arnhem 
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53. Zie over deze problematiek van nieuwe of stille armen: Van der Valk, Pauperzorg, p. 34. 
54. Notulenboek van het R.K. Armbestuur 1915-1957, in: Arch. R.K. Armbestuur. 
55. Ibidem. In October 1930 sprak men over het feit dat pastoor Van de Loo een benoeming van 

een armmeester uit de Jozefparochie blokkeerde, omdat hij met een parochieel armbestuur 
wilde beginnen. Naar aanleiding hiervan ontstond er een geanimeerde discussie over de 
gebruikelijke methode van bedeling. Door de aanstelling van parochiële armmeesters moest 
de controle verbeterd worden. Geen enkele pastoor volgde het voorbeeld van Van de Loo op. 

56. Overeenkomstig een ministeriële beschikking besloot de gemeenteraad in 1932 de dubbele 
bedeling zoveel mogelijk te vermijden. Op een vergadering van B. en W. van Arnhem met 
Vincentiusvereniging, R.K. Armbestuur e.a. (14 dec. 1932) werd besloten giften in geld in 
mindering te brengen, en zoveel mogelijk in natura te bedelen. 

57. Aan onderstand en giften keerde het R.K. Armbestuur in 1937 gemiddeld ƒ6.- per jaar uit, in 
1938 ƒ7,60.- en in 1939 bijna ƒ9,-. Bron: Financiële jaarverslagen van het R.K. Armbestuur, 
in: Arch. R.K. Armbestuur. 

58. Van der Valk, Pauperzorg, p. 74. 
59. In de jaren 1950-1959 bedroeg het aantal aanvragen om steun gemiddeld bijna 500, in de 

jaren zestig 300 met een piek in 1963, en tenslotte in de jaren zeventig 24. 
60. Jaarverslag R.K. Armbestuur 1947. 
61. In de jaren vijftig had nagenoeg elke parochie een eigen Conferentie van de Vincentius

vereniging. In 1967 waren er nog maar drie over met in totaal 40 leden. Zes jaar later was er 
nog maar een conferentie met in totaal 15 leden. 

62. Agenda en notities Pastoorsvergadering april 1964, in: Arch. H. Hartparochie, collectie pastoor 
Metz. 

63. De Meihof was een initiatief van pastoor Van de Loo in 1948. Huize Maria-Sterreberg voor 
bemiddelde ouderen werd opgezet en geleid door de Zusters van O.L.Vrouw van Tegelen (tot 
1963). Beide instellingen hadden een sterk parochieel karakter. 

64. Opgericht door Insula Dei. Vanaf 1968 als een zelfstandige organisatie opererend. 
65. Dit was Maris Stella aan de Velperbuitensingel. Volgens de Gids voor katholiek Arnhem e.o. 

uit 1952 werden aldaar gehouden: pension voor alleenstaande meisjes, clubavonden voor 
dienstboden, bemiddelingsbureau voor dienstboden, en voor- en nazorg voor ongehuwde 
moeders en venerisch-zieke vrouwen en meisjes. Enkele jaren later was er sprake van een R.K. 
Tehuis Meisjesbescherming De Til, Nieuwe Plein. Het werk van de vereniging beperkte zich 
toen tot een katholiek bemiddelingsbureau voor kamerhuur of -verhuur voor ongehuwden. 

66. Het RK Bejaardenhuis De Honingkamp uit 1963 en St. Laurentius uit 1970. 
67. Brief bestuur St. Antoniusstichting aan kerkbestuur Joannesparochie (20 april 1960), 'm Arch. 

Joannesparochie. In deze brief werd de opheffing van het pension aangekondigd en werden 
voorstellen gedaan over de bestemming van het fonds dat onder de naam Antoniusstichting 
zou blijven bestaan. 

68. In 1923 kwam er een aartsdiocesane federatie tot stand, in 1924 een nationale. In dat laatste 
jaar werden de diverse katholieke instelllingen voor wijkverpleging samengevoegd tot twee 
afdelingen van het Wit-Gele Kruis. In 1933 volgde een fusie. 

69. In 1957 als zelfstandige stichting voortgezet onder de naam Stichting Katholieke Woonwagen-
werk en in 1970 als zodanig weer opgeheven. Zie: Van Dijk, Woon wagen werk Arnhem. 

70. Een nationale organisatie opereerde al vanaf 1918. Zij maakte zich sterk voor hogere 
kinderbijslag en huuraanpassing en zette zich af tegen het neo-malthusianisme. Als zodanig 
nam het de taken over van de Vereniging Voor Eer en Deugd. Zie: Westhoff, Natuurlijk 
geboortenregelen, p. 41. 

71. In 1943 begon het R.K. Armbestuur een nieuwe vorm van hulpverlening via sociale huishoud
hulpen. Na de bevrijding nam dit werk een hoge vlucht. 

72. De wet van 5 juli 1921 betreffende de rol van kinderrechters gaf aanleiding om in 1926 met 
een landelijke katholieke vereniging te beginnen. In 1938 kwam er een afdeling te Arnhem, 
in 1946 moest deze opnieuw worden opgericht. De bedoeling was het zoeken en aan de 
kinderrechter ter benoeming voordragen van gezinsvoogden. 

73. Deze bureaus ontstonden in het aartsbisdom vanaf 1936. Een nationale commissie kwam er 
in 1948. In Arnhem was de priester A. Hoegen, vanaf tot rector van Insula Dei, een van de 
oprichters. Het Arnhemse bureau had een regionale functie. 
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74. Deze organisatie richtte zich op de nazorg van kinderen die buitengewoon lager onderwijs 
gevolgd hadden. Het werkterrein strekte zich uit tot ver buiten Arnhem. 

75. Dit was een voortzetting van het R.K. Stedelijk Comité voor Jeugdzorg uit 1950 (zie hoofd
stuk over jeugd). Die wijziging van organisatorische structuur hing samen met uniformering 
op aartsdiocesaan niveau via de Kardinaal de Jongstichting en vooral met de invoering van 
de Rijksregeling voor de subsidiering van het maatschappelijk gezinswerk verricht door 
jeugdzorginstellingen van 12 april 1955 en met de Richtlijnen voor de subsidiering van het 
gespecialiseerde gezins- en wijkwerk van 25 april 1955. Nijenhuis, Werk in de schaduw, p. 
183-207 geeft een uitvoerig maar ook wat rommelig overzicht van institutionele ontwikkelin
gen en subsidieregelingen. De volgende katholieke club- en buurthuizen sloten zich bij de 
stedelijke stichting aan: St. Maarten (1955-1975) in de Martinusparochie, Don Bosco in de 
Walburgisparochie (1933-1975), Katholiek Centrum Klarendal (1949-1974), De Rijnkant in 
de Eusebiusparochie (1951-1975), De Hommel (1960-1975) in de parochie van O.L.Vrouw, 
De Grenspost in de Jozefparochie, Het Stoplicht in de Paulusparochie en tenslotte de 
Snuffelpaal. 

76. Statuten van de Vereniging voor R.K. Maatschappelijk Ziekenhuiswerk te Arnhem, 24 juni 
1921. Amsterdam en 's-Gravenhage gingen Arnhem voor. 

77. Verslag Armenraad 1917. Hoewel er katholieken in het bestuur zaten, werd de Vereniging 
voor Maatschappelijk Ziekenhuiswerk met argwaan bekeken. De katholieken konden zelf 
wel voor hun zieken zorgen, zo stelde Glaudemans. 

78. Brief van B. en W. aan de Vereniging R.K. Maatschappelijk Ziekenhuiswerk (dec. 1920), in: 
G/M, Secr. 1917-1924, nr. 1285. 

79. GAA, Secr. 1917-1924, nr. 1302. Het Elisabeth Gasthuis begon in 1921 een R.K. Wijkhuis in 
de Vossenstraat, mede omdat wethouder J. Usselmuiden had beloofd dat wel subsidie kon 
worden verleend. Zie: brief Elisabeth Gasthuis aan B. en W. (14 oct. 1921). De R.K. 
Wijkverpleging St. Jan schreef in haar verzoek (9 sept. 1922) dat twee zusters werkzaam 
waren en dat er in 1921 meer dan 3000 bezoeken bij zieken waren afgelegd. 20 sept. 1922 
richtte de R.K. Wijkverpleging aan de Sonsbeeksingel uiteindelijk een verzoek aan de 
gemeente. De drie verzoeken werden aangehouden. De gemeenteraad wilde eerst een 
algemene regeling voor de wijkverpleging vaststellen. Dit gebeurde op 5 nov. 1924. Voor de 
begroting van 1925 werd bijna ƒ5.000,- ter beschikking gesteld van de wijkverpleging. Een 
derde deel hiervan was voor de 3 katholieke instellingen. Zij moesten zelf maar uitvechten 
hoe het geld verdeeld werd. De 5 Nederlandse hervormde wijkhuizen kregen hetzelfde deel. 
De rest werd verdeeld over 3 andere instellingen: de Lutherse, de Gereformeerde wijkver
pleging en die van de Protestantse Bond. 

80. De overeenkomst tussen B. en W. met het Elisabeth Gasthuis en het Diaconessenhuis kwam 
tot stand op 2 mei 1921. 

81. Brief van Elisabethfonds aan B. en W. (25 juli 1918), in: GAA, Secr. 1917-1924, nr. 1279. 
Aanleiding tot oprichting van dit fonds gaf de behandeling van het werkliedenreglement door 
het gemeentebestuur in augustus 1917. De gemeenteraad sprak zich toen al uit voor subsidie 
van ziekenfondsen ten behoeve van minder gesitueerden. Brief Elisabethfonds aan В en W. 
(25 maart 1918). Dit eerste verzoek om subsidie werd aangehouden. In 1919 volgde een 
tweede poging. Het motief: "zodoende haar leden buiten de liefdadigheid te houden". In 
april 1922 volgde de beslissing van de gemeenteraad. 

82. Brief van Elisabethfonds aan gemeentebestuur (25 juli 1918), in: GAA, Secr. 1917-1924, nr. 
1279. Dit fonds droeg bij aan de kosten van verpleging voor maximaal 42 dagen in bij 
voorkeur het Elisabeth Gasthuis. 

83. Verslag Gemeeteraad Arnhem 1922, p. 1644. 
84. Raadsbesluit 16 april 1928, nr. 683. Vanaf 1927-1934 bedroeg dat maximum ƒ400,-, van 1935 

tot 1941 ƒ340,-. Gewijzigde subsidie bij raadsbesluit 7 april 1934, nr. 694. 
85. Subsidieverzoek Maris Stella aan В. en W. (31 dec. 1928), in: GAA, Secr. 1925-1929, nr. 

1543. Verzoek in behandeling op 9 april 1929 en toegekend, doch "nimmer meer dan voor 
het gestelde doel door de leden en begunstigers, vermeerderd met giften en cursusgelden 
door anderen (niet overheidskassen) wordt bijeengebracht". 

86. Initiatief tot oprichting in 1920 namen R.K. Armbestuur, R.K. Doorgangshuis, Vincentius-
vereniging, Commissie voor kinderverpleging en kinderbescherming, enkele R.K. wijkhuizen, 
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Herwonnen levenskracht, Santos van de R.K. Middenstandsvereniging, en het Elisabeth
fonds. Doel was coördinatie van kraamverpleging, zuigelingenzorg, en tuberculosebestrijding. 
Subsidieverzoek aan B. en W. (12 oct. 1920), afwijzing 10 januari 1921. 

87. Een overzicht van de na-oorlogse ontwikkelingen m.b.t. de sociale zorg geeft Ney, De 
organisatie van het maatschappelijk werk. 

88. Circulaire van de minister van Sociale Zaken (22 juni 1948), nr. 4521. 
89. Verslag Gemeenteraad Arnhem 1948, p. 1116. 
90. Ibidem, p. 1125. 
91. Ibidem, p. 1131. 
92. Agenda en notities Pastoorsvergadering (27 nov. 1963), in: Arch. H. Hartparochie, collectie 

pastoor Mets. Door het raadsbesluit van 4 nov. 1963 verdween de "kwestie jeugdhuizen" 
van de pastoorsagenda en kon de pot "jeugdhuizen" worden opgeheven. 

93. Over die subsidies: Nijenhuis, Werk in de schaduw, p. 183-207. 
94. Informatie over het sec hebben we ontleend aan Hulster, Strukturwandel der Sozialarbeit, en 

aan diverse jaarverslagen. Daarnaast hebben we een verzameling archivalia geraadpleegd die 
ons door oud-directeur L. Janssen ter beschikking is gesteld. Deze collectie is gedeponeerd 
bij het Archief van de gemeente Arnhem en wordt hierna aangeduid als Collectie Janssen. 

95. Brief Van Rossum aan Bijzondere Raad Vine. Arnhem (jan. 1946), in: Arch. WA. De 
oprichting van het sec geschiedde op instigatie van het eindrapport van de Bisschoppelijke 
Adviescommissie op sociaal-caritatief terrein uit 1948. Zie: Duffhues t.&.ßewegende 
patronen, p. 93-94. 

96. Statuten 22 maart 1950. 
97. Zie brief van sec aan Minister van Maatschappelijk Werk (23 nov. 1953), in: Collectie 

Janssen. Ontleend aan brief SCC aan R.K. Armbestuur (29 juni 1955), in: Collectie Janssen. 
98. GAA, Arch. Maatschappelijk Hulpbetoon en Sociale Dienst, nr. 570, 579. Conform het advies 

van B. en W. werd op de vergadering van de gemeenteraad 6 juni 1955 tot subsidiëring 
besloten. 

99. Zie de nota: Enige vraagstukken met betrekking tot het Sociaal Charitatief Centrum 
Arnhem, van 8 okt. 1959. In: Collectie Janssen 

100. Ontleend aan: Verslag vergadering zeer eerwaarde heren pastoors, penningmeesters der 
kerkbesturen en de vertrouwenscomité's van het dekenaat (18 april 1967). 

101. Brief Kerkbesturen H. Hartparochie en Jozefparochie aan deken Van Rossum (7 nov. 1968), 
in: Arch. H. Hartparochie. 

102. Verslag vergadering kerkbesturen op 11 dec. 1968. 
103. 'De verhouding zielzorg — caritas — maatschappelijk werk', nota ten behoeve van de 

Pastoorsvergadering van de stad Arnhem en het bestuur van de Stichting Sociaal Charitatief 
Centrum, en Discussienota in verband met de plaats en taak van de aalmoezenier in het 
jeugdzorg en bijzonder gezinswerk in Arnhem. 

104. Inventarisatie van het Maatschappelijk Werk in 1950. 
105. Ontleend aan een enquête opgezet door het SCC in 1955. De geestelijkheid trad hierbij als 

informant op. Het R.K. Armbestuur werkte volgens hen met 12 vrijwilligers, de Vincentius-
vereniging met 109, de Elisabethvereciging met 13, de R.K. Vrouwengemeenschap met 4, 
het R.K. Huisvestingscomité met 2, en de overige hulpinstituten met ongeveer 80, te samen 
dus ca. 220. 

106. De in 1950 part-time aangestelde directeur bracht de "witte plekken" binnen de katholieke 
verzorging in kaart (een doorgangshuis voor jongeren van 12 tot 21 jaar, een kleuterdag
verblijf, opvang van winkelmeisjes, ateliermeisjes, en zorg voor zwervers en landlopers), 
initieerde een onderzoek naar de "a-socialiteit" in Klarendal, en nam in samenwerking met 
anderen initiatieven voor de oprichting van een R.K. Medisch Consultatiebureau voor 
alcoholisten, het R.K. Stedelijk Jeugdzorgcomité en een bureau voor beroepskeuze. 

107. De Werkgemeenschap van Sociale Arbeid werd in 1960 herdoopt tot Arnhemse Stichting 
voor Maatschappelijk Welzijn. 

108. De fusiepartners van het SCC waren het Centrum voor Maatschappelijk Werk van de 
Hervormde Gemeente, de Stichting voor Gereformeerd Maatschappelijk Werk, en tenslotte 
de Vereniging Humanitas. 



109 Nota Besturenberaad Maatschappelijk Werk (13 november 1970), Bnef Besturenberaad aan 
College В en W (12 november 1970), en het Perskommimiqué van de Stichting Centrum 
voor Maatschappelijk Werk (26 nov 1970), ш Collectie Janssen 

110 Ontleend aan Notulen Bestuursvergaderingen sec 1970-1980 in ibidem 
111 Verslag van de vergadering van het SCC met een aantal genodigden ( 24 januan 1974), m 

ibidem 
112 Ney, De organisatie van het maatschappelijk werk, ρ 185 

9. Onderwijs 

1 De gegevens van 1851 en 1860 zijn ontleend aan de gemeenteverslagen en hebben betrek
king op de bijzondere school der tweede klasse van Janssens (alleen dagschool) Verder zijn 
als bronnen gebruikt Jaarboeken van het Centraal Bureau voor Katholiek Onderwijs, 
Jaarverslagen van de gemeente Arnhem, en pubhkaties van de afdeling onderzoek en statistiek 
van de gemeente Arnhem 

2 Het kleuteronderwijs vertoont een andere ontwikkeling Tegenover 100 leerlingen in 1960 
stonden er 67 in 1985 Het katholieke aandeel was in 1980 op een dieptepunt met 33% 

3 Ter vergelijking de vullingsgraad van het katholieke onderwijs te Haarlem was in 1880 rond 
de 53%, te Maastricht ca 78%, te Enschede m 1883 ca 70% Ontleend aan Mounk, 
Verzuiling en lager onderwijs, ρ 103 

4 In 1900 was er voor 800 jongens geen plaats op een katholieke school Zie Katholiek 
Zondagsblad, 22 aprü 1900 Zowel m 1908 als m 1914 becijferden de Arnhemse pastoors dat 
nog met de helft van de katholieke jongens bereikt werd Bron 'Verslag van de vergadering 
van de R К Schoolvereniging', m Katholiek Zondagsblad, 28 september 1908, Circulaire van 
het Schoolbestuur St Wilhbrord aan de Rooms Katholieken van Arnhem, Arnhem 1914 Het 
Verslag der bouwcommissie in zake schoolbouw aan de Utrechtse straat, Arnhem 1912 geeft 
de volgende exacte cijfers voor 1912 90% van de kathoheke meisjes kregen les op katholieke 
school, naast 55% van de jongens De procentuele verhouding "meervermogenden" (klas A) 
versus "minvermogenden" (klas B) was voor meisjes 57% vs 43%, voor jongens 67% vs 
33% In het Rapport overhel R К Lager Onderwijs uit 1919 meldde onderwijsmspecteur HJ 
Holtslag dat er voor 60% van de jongens geen plaats op R К scholen was Desondanks 
waren er in dat jaar ongeveer 70 90 plaatsen onbezet De capaciteit van meisjesscholen werd 
ook met volledig benut Er konden ca 170 meisjes meteen geplaatst worden 

5 Onderzoek betreffende het R К lager onderwijs te Arnhem, in opdracht van de R К School
raad uitgevoerd door het Katholiek Research Bureau van de Kathoheke Centrale Arnhem, 
januari 1955 

6 Ibidem, ρ 5 Het Kaski kwam m dat jaar met andere cijfers Ten onrechte had het Kathohek 
Research Bureau ook de met-kathohek gedoopte kinderen meegerekend Zie Berekening van 
de behoefte aan schoolrutmte, ρ 14 

7 Ter vergelijking enkele cijfers met betrekking tot de verhouding openbaar/bijzonder 
onderwijs op nationaal mveau m 1900 kreeg 69% van de schoolgaande kinderen les op een 
openbare school, m 1910 62% en weer tien jaar later 55% Ontleend aan Boekholt, Booy, 
Geschiedenis van de school, ρ 221 

8 Volgens de berekeningen van het Kathohek Research Bureau was 1954 een dieptepunt met 
38% Zie Onderzoek betreffende het R K. lager onderwijs te Arnhem 

9 Boekholt, Booy, Geschiedenis van de school, ρ 217 
10 Dit overzicht betreft alleen lagere scholen waar dagonderwijs gegeven werd Buiten beschou

wing blijven onder meer de twee bewaar en naaischolen voor respectievelijk arme meisjes 
en burgermeisjes van de Zusters van Liefde (1845-1863), de zondagsschool van het R К 
Besteedelmgenhuis en de Vmcentiusveremgmg (1850-1855) met N Janssens als onderwijzer 

11 In november 1839 schreven de regenten aan aartspriester Terwindt dat de school reeds 70 
leerlingen telde Zij waren van mening dat "men ons met meer nauw op de vingers ziet" 
Zie Brief regenten R К Weeshuis aan aartspriester Terwindt (nov 1839), in Arch Aarts
priesters Hollandse zending, brievenboek R К Weeshuis 1835-1852 
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12. De benoeming van antipapist Robidé van der Aa was voor de katholieken aanstootgevend. Zie 
hierover Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 213-214. 

13. Janssens mocht geen onderwijs geven aan niet-wezen. Hij werd door de Arnhemse rechtbank 
veroordeeld tot een boete. De regenten betaalden. Bron: OAA 1840, nr. 796, notulen 
gemeenteraad 15 nov. 1840. 

14. Een school van de tweede klasse was een school die als een eigen onderneming werd opgezet. 
15. Wij steunen ons betoog grotendeels op Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 273-280. 

Daarnaast hebben we aanvullend onderzoek verricht, vooral naar de deelnemers aan deze 
actie. Onder meer in Arch, van Nispen tot Sevenaer, nr. 3120, ongenummerde map Janssens 
met concept-brieven. 

16. Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 273. 
17. In maart 1842 heeft Janssens het eerste verzoek aan de gemeenteraad gericht. In October 1842 

kreeg hij een afwijzing. 
18. "Overwegende dat het verlangen der rekestranten (vaders van kinderen) om ene afzonderlijke 

school van een bepaalde gezindheid te openen, in strijd is met de wet op het lager onderwijs 
van 3 april 1806", in: OAA, nr. 796, notulen van de gemeenteraad (14 dec. 1843). 

19. Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland aan de Minister, (19 okt. 1844), in: RAG, 
Verbalen Gedeputeerde Staten 1815-1860. 

20. Ibidem. 
21. Besluit Gedeputeerde Staten van Gelderland (23 sept. 1844). Na dit besluit ging Janssens in 

overleg met de regenten van het bestedelingenhuis meteen over tot de oprichting van een 
maatschappelijke school der tweede klasse in het weeshuis. Uiteraard werd Janssens als 
hoofdonderwijzer benoemd. Hij richtte vervolgens een verzoek aan de minister (11 oct. 1844) 
om ontheffing van het vergelijkend examen. De regenten van het bestedelingenhuis hadden 
hiervoor al een aanbevelingsbrief naar de minister geschreven (5 oct. 1844). 

22. Door de Grondwet van 1848 werd vrijheid van onderwijs grondwettelijk erkend, een vergelij
kend examen van onderwijzers verplicht gesteld en toezicht van de overheid geregeld. 

23. Robidé van der Aa vertrok als schoolopziener; de Thorbeckiaan Baron B.F. van Verschuer 
verving hem. J. Nedermeyer van Rosenthal vertrok als voorzitter van de plaatselijke school
commissie en als wethouder. 

24. Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 248. 
25. J. van Nispen tot Sevenaer stelde dat het KB van 1842 "aan alle godsdienstige ingezetenen 

eene gelijke bescherming niet alleen verleent, maar ook alle burgerlijke en politieke voorreg-
ten toekent en waarborgt, onbetwistbare grondzuilen waarop ons staatsbestel rust, en waarvan 
de rust, de welvaart en de verdraagzaamheid der ingezetenen afhangt", in: RAG, Verbalen 
1844, nr 4796. 

26. Opmerking van pastoor Willemsen, in: Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 
27. In eerste instantie verzocht Janssens omzetting tot een openbare school vanwege hoge kosten, 

geringe verdiensten, armen op school en een te hoog schoolgeld voor mingegoeden. 
28. Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 308-310. 
29. E.J. van Voorst tot Voorst was van 1844-1849 honorair lid van de provinciale schoolcom

missie, van 1849-1853 schoolopziener te Gelderland, in 1853 werd hij gekozen als lid van het 
college van Gedeputeerde Staten, in die hoedanigheid werd hij in 1856 benoemd tot voorzitter 
van de provinciale schoolcommissie. In al deze functies was hij de eerste katholiek in Gelder
land. Hij toonde zich geen uitgesproken verdediger van de "katholieke" zaak. Ontleend aan: 
Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, p. 246-251. 

30. De onderwijswet van 1857 voerde het eisenpakket ten aanzien van onderwijzers en het 
onderwijs zodanig op, dat deze school het niet kon bolwerken. In 1856 waren er 18 leerlingen, 
in 1857 kregen er ca. 45 meisjes les. 

31. Zie hoofdstuk 3. 
32. Brief RK Ingezetenen aan B. en W. (okt. 1855), in: GAA, Notulen B. en W. 1855, nr. 1812. 
33. Boekholt, Booy, Geschiedenis van de school, p. 212. 
34. Ibidem. 
35. Hooyman, 100 jaar Insula Dei, p. 21. 
36. Brief T.EJ. Schaepman aan Aartsbisschop Zwijsen (3 juni 1864), in: AAU, Insula Dei. De 

aartsbisschop werd verzocht een taaizuster te zenden om de ondergang van de school te 
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voorkomen en om tegen te gaan dat nog meer ouders hun kinderen naar een protestantse 
school zouden sturen. 

37. Een uitgebreid overzicht van het meisjesonderwijs biedt: Hooyman, 700 jaar Insula Dei, p. 
21-30. 

38. De kinderen van arme en bedeelde katholieken waren tot die tijd aangewezen op de openbare 
armenscholen. Boekholt, Lager onderwijs in Gelderland, p. 310. 

39. Notulen BR Vinc.(17 dec. 1873), in: Arch. WA. Sinkel zond ze liever niet naar school, dan 
"onzeker te zijn of zij aldaar ook iets strijdig met de Katholieke Kerk zouden leren". 

40. Ibidem (23 dec. 1873). 
41. De Hoofdraad van de Vincentiusverenigmg in Den Haag was namelijk van mening dat 

financiële risico's verkleind moesten worden door de hele stad in te schakelen. 
42. Notulen BR Vine. (8 dec. 1874), 'm: Arch. WA. De inspectie drong begin november aan op 

sluiting van het lokaal wegens onvoldoende ventilatie. Uiteindelijk mocht na een gesprek 
tussen Sinkel, deken Brouwer en Thijssen de school openblijven als er niet meer dan 50 
leerlingen les kregen. 

43. In een algemene vergadering van de Vincentiusverenigjng werden een viertal redenen 
genoemd om niet mee te werken. 1. Het onderwijs zou niet tot de werkkring van de vereni
ging behoren. 2. "Het onderwijs is eene zaak van te groot gewicht dan dat het onvoorwaarde
lijk aan de leiding van leeken kan worden toevertrouwd". 3. De school zou onder "Jezuietisti-
sche invloed" geraken. 4. Er werd al zoveel van de katholieke liefdadigheid gevorderd. Met 
instemming van de geestelijkheid werden deze bezwaren door het bestuur weerlegd. Zie: 
notulen BR Vine. (23 juli 1875), in: Arch. WA. Deken Janssen had aan zijn "geestelijke" 
medewerking de voorwaarden gesteld van inzage in de boeken. Hiertegen bestond geen 
bezwaar. 

44. Ibidem, 8 dec. 1874. Er was sprake van een sluimerend conflict tussen Sinkel en Van Basten 
Batenburg. Sinkel wees op het voorbeeld van Den Haag waar al sinds 25 jaar een Vincen-
tiusschool bestond die ook door "burgerkinderen" werd bezocht. De aartsbisschop werd 
partij in dit geschil doordat hij het reglement van de Vincentiusschool niet goedkeurde. 
Notulen vergadering 14 maart 1875. In augustus 1876, na het overlijden van Sinkel die de 
bemoeienis van de geestelijkheid wilde beperken, besloot de Vincentiusverenigmg het 
reglement te wijzigen en het artikel te schrappen waarin stond dat kinderen uit de door de 
vereniging ondersteunde gezinnen gratis toegang tot de school hadden. Mochten sommige 
kinderen 5 cent per week niet kunnen betalen, dan kon de vereniging alsnog bijspringen, zo 
werd bepaald. Van Basten Batenburg kreeg zo gedaan dat de school in principe alleen voor 
arme kinderen toegankelijk was. 

45. Die overdracht verliep moeizaam. De aartsbisschop en de Hoofdraad van de Vincentius
verenigmg kwamen er aan te pas. Het geschil bad vooral te maken met de toekomstige 
rechten van de Vincentiusverenigmg. In de overeenkomst wenste de Vincentiusvereniging 
opgenomen te zien dat: 1. de naam Vincentiusschool zou blijven; 2. jaarlijkse uitbetaling van 
5% van het geïnvesteerde vermogen; 3. het recht om 50 kinderen gratis te mogen plaatsen; 
4 de toezegging dat de grond alleen voor godsdienstige doelen gebruikt mocht worden. De 
condities werden later afgezwakt. Een en ander leidde tot het aftreden van steenfabrikant J.G. 
Walters als president van de Vincentiusvereniging. Hij wilde kost wat kost de school behou
den, desnoods een veel kleinere. In 1926 kreeg de Vincentiusvereniging het geïnvesteerde 
vermogen terug van de Martinusparochie. 

46. Brouwer had hiervoor al een terrein aangekocht. Zie: Timmer, Verhoeven, Uit Arnhems 
' verleden, p. 101. 

47. Brief Kerkbestuur Walburgjsparochie aan aartsbisschop (20 maart 1882), in: Arch. Wal-
burgisparochie, brievenboek. 

48. Notulen eerste vergadering St. Ludgerusvereniging (26 april 1869), in: Arch. St. Ludgerus-
vereniging. 

49. Ibidem. 
50. Ibidem. De vereniging wilde "in alle gemeenten of parochies katholieke scholen tot stand 

brengen, die voor de openbare niet hoeven onderdoen". Men sprak over een "een onmisken
bare noodzakelijkheid ... om geïsoleerde krachten door de band eener op te richten vereniging 
tot elkander te voeren, en een doel te bereiken wat door verspreide krachten niet kon". In de 
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tweede vergadering, (6 sept. 1869) kwam het tot samenwerking met een vergelijkbare 
vereniging in het bisdom Haarlem. 

51. We volstaan hier met informatie over de financiële bijdrage die de St. Ludgenisvereniging 
leverde aan het katholieke onderwijs te Arnhem. In 1877 kregen de Arnhemse scholen ƒ100,-
(Brief pastoor Peters van de Martinusparochie aan aartsbisschop (15 dec. 1877), in: Arch 
Martinusparochie: "Daar het schoolgeld nog geen derde der onkosten kan dekken neem ik de 
vrijheid U te verzoeken zoveel mogelijk subsidie te verstrekken uit het schoolfonds"), ш 1878-
1882 ƒ400,- (de helft voor de Martinusschool en de twee andere scholen een kwart van dit 
bedrag), in 1883 kwam hier ƒ100,- bij voor de Jozefschool, en in 1886 nog eens ƒ100,- voor de 
Eusebiusschool. Van 1886-1892 bleef het totaalbedrag hetzelfde. Daarna liep het geleidelijk 
terug. In 1899 werd voor de laatste maal ƒ150,- subsidie uitgekeerd aan de Martinusschool. 
Dat de financiële basis van scholen betrekkelijk smal was in de jaren tachtig bleek wel uit de 
school in de Eusebiusparochie, de voormalige school van Janssens. Pastoor Van Basten 
Batenburg hield deze school in feite al vanaf 1877 op eigen risico open. (Ontleend aan: 
Timmer, Verhoeven, Uit Arnhems verleden, p. 94) Het aantal leerlingen bleef ver achter bij 
de verwachtingen. Hij dekte de jaarlijkse tekorten van ca. ƒ700,-. In 1886 klaagde hij hierover 
in Utrecht. Zonder hulp zou hij de school niet open kunnen houden. Hij kreeg van St. 
Ludgerus, waarvan hij zelf bestuurslid was, uiteindelijk tot 1895 ƒ200,- per jaar. Bron: Notulen 
van St. Ludgerusvereniging, in: Arch. St. Ludgerus. 

52. Brief Insula Dei' aan aartsbisschop (23 mei 1903), in: Arch. Insula Dei'. 
53. Ibidem. 
54. Het bestuur van St.Willibrord was als volgt samengesteld: de vier pastoors (de hoogste in rang 

(de deken) was van rechtswege voorzitter), uit ieder kerkbestuur een lid, en 8 leden buiten de 
kerkbestuurders. Bron: Reglement voor het Roomsch Katholiek Schoolbestuur "St. Willibrord " 
te Arnhem, Arnhem 1897. 

55. Bron: twee artikelen over St. Willibrord in: Katholiek Zondagsblad, 27 febr. 1898 en 6 maart 
1898. 

56. Ibidem. 
57. Instructie voor het onderwijzend personeel van het R.K Schoolbestuur "St. Willibrord" te 

Arnhem, Arnhem 1898. De jaarlijkse bijdragen voor de parochies werden in principe voor vijf 
jaar geregeld: de Walburgisparochie betaalde ƒ2500,-, Eusebius ƒ700,- en de Martinus ƒ800,-. 
De Martinusschool in de Rappardstraat kon vanaf 1898 ongeveer 280 i.p.v. 200 leerlingen 
plaatsen. De Willibrordusschool was in feite een afsplitsing van de Walburgschool, die in 1899 
tot een ULO-schooI werd uitgebreid. 

58. Katholiek Zondagsblad, 2 juli 1899. 
59. Ibidem. Als tweede argument: "De mindere, die zich hoger waant, heeft geen reden meer 

een openbare school te kiezen". 
60. Volgens het Reglement der R.K. Schoolvereniging te Arnhem, bisschoppelijk goedgekeurd in 

1909, was het de bedoeling St. Willibrord met raad en daad bij te staan. De wensen van 
katholieke ouders konden via de vereniging aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. De 
helft van de jaarlijkse baten van het schoolfonds was in principe bestemd als dekking van de 
eventuele tekorten van het schoolbestuur. De leden zouden systematisch en per parochie 
huisbezoek gaan verrichten om belangstelling te wekken voor het katholiek onderwijs. De 
belangstelling voor deze vereniging was redelijk groot, getuige de opkomst van 300 personen 
op de eerste vergadering. Mededeling uit: Katholiek Zondagsblad, 28 sept. 1908. 

61. Bij de oprichting van de Gelderse Spaarbank waren nagenoeg alle bestuursleden van St. 
Willibrord betrokken. De winst van deze bank zou gedeeltelijk voor het onderwijs bestemd 
zijn. Omdat eerst een reservekapitaal aangelegd moest worden, duurde het jaren voordat het 
onderwijs voor een uitkering in aanmerking kwam. In 1911 was 75% van de winst voor het 
reservefonds, de resterende winst van ƒ850,- kwam voor 80% in handen van het R.K. School
bestuur. Bron: Katholiek Zondagsblad, 7 april 1912. Zie over de Gelderse spaarbank: 
hoofdstuk 13 en 15. Over de fancy-fair: Katholiek Zondagsblad, 22 april 1900. 

62. Over de affaire: het Centrum, 28 juni, 3,5,7 en 15 juli 1909. Doorslagen van een briefwisseling 
tussen pastoor-deken Schoemaker en aartsbisschop Van de Wetering over dit geschil tussen 
onderwijsbestuur en onderwijsvereniging, in: Arch. Eusebiusparochie. Schoemaker schreef: 
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"Men moet zich hier niet laten vernederen door het dreigement dat dan vele kinderen naar 
de openbare school zullen gaan" 

63 Het kwam erop neer dat de vereniging zich wel met propaganda en geldinzameling mocht 
bezighouden, maar zich met mocht bemoeien met het beleid van St WiUibrord De vele 
onderwijzers m de schoolvereniging moesten zich terughoudend opstellen 

64 Dit comité werd opgericht om de ouders te overtuigen van het belang van kathohek onderwijs 
voor hun kinderen en van de rechtvaardigheid van een financíele gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs Het eigen belang van de onderwijzers (betere lonen) woog m dit 
comité zwaar mee Hoe weinig eensgezindheid er ш kathoheke kring bestond over de 
betekenis van dit soort acties blijkt wel uit het feit dat de plaatselijke Vmcentiusvereniging 
haar steun afhankelijk stelde van het advies van de Hoofdraad in Den Haag Dit was negatief, 
aan politieke acties moest de Vmcentiusvereniging haar medewerking onthouden Bronnen 
Notulen BR Vine (2 dec 1912), en brief van BR aan de Hoofdraad Vine (3 dec 1912), m 
Arch WA 

65 Direct na de invoering van de leerplicht m 1901 rees er een geschil met de Vmcentius
vereniging Volgens St Wilhbrord moest deze vereniging controle uitoefenen op naleving van 
de leerphcht door alle kathoheke kinderen en Vincentius zou voor alle arme leerlingen 
moeten betalen De Vmcentiusvereniging wilde echter alleen verantwoordelijkheid voor 
kinderen uit de door haar bedeelde gezinnen en verder met 

66 Zie over de loonactie m 1917 de brochure Willen is kunnen Aan het R K. Schoolbestuur "St 
Wilhbrord" te Arnhem, van de afdeling Arnhem van de Lebuinusverenigmg, november 1917 
In Arch Eusebiusparochie 

67 St Wilhbrord erkende m 1917 de eisen van de onderwijzers en maakten m een oproep Aan 
de katholieken van Arnhem kenbaar dat goede leerkrachten behouden moesten blijven Ten 
behoeve hiervan werd — op voorstel van de onderwijzers — de sedert 1914 bestaande school-
penning gereorganiseerd In plaats van de door middel van huisbezoek verkregen inschrijvin
gen werd er een wekelijkse collecte (ш Arnhem bekend onder de naam Antoniuspenmng, 
schoolcent of derde buil ) m de kerken ingesteld, iets wat ш andere steden al jarenlang 
bestond Katholiek Zondagsblad, 16 dec 1917 

68 Een deel van de onmacht van Wilhbrord kwam voort uit het feit dat de schoolgebouwen in 
eigendom van de parochies bleven Wie betaalde de verbouwingen en het onderhoud9 

Bovendien had elke grote uitgave van het schoolbestuur de goedkeuring nodig van alle 
kerkbesturen Door een wijziging van de statuten in 1915 kreeg St Wilhbrord meer financiële 
zelfstandigheid Bisschoppelijke goedkeuring statutenwijziging (14 mei 1915) in AAU, 
dekenaat Arnhem 

69 Tot 1908 betaalde de Joannesparochie mets, daarna een jaarlijks bedrag dat vaneerde van 
ƒ60,- tot ƒ150,- In 1914 maakte vooral de Walburgisparochie ernstige bezwaren tegen de 
bestaande regeling Door de aartsbisschop werd voor 1915 en 1916 de volgende regeling 
getroffen de Walburgisparochie ƒ2 000,, de parochies van Eusebius en Martmus elk ƒ900,-
en de overige twee elk ƒ100,- Zolang er geen plannen voor meuwe scholen waren, hadden de 
parochies zich aan deze regeling te houden Bisschoppelijk besluit (maart 1915) m AAU, 
dekenaat Arnhem 

70 Brief Bos aan aartsbisschop Van de Wetering (26 juni 1914), m AAU, Joannesparochie 
71 Zie Duffhues, Een stadsparochie m beweging, ρ 41-42 
72 Percentage ontleend aan Rapport over het RK. Lager Onderwijs in de stad Arnhem, 1919 
73 Duffhues, Een stadsparochie in beweging, ρ 42 De Walburgisparochie was tegen dit voorstel 
74 Er kwam een schoolbestuur m de Η Hartparochie m 1937 en een R К Schoolbestuur 

Arnhem-zuid in 1939 De na 1945 opgerichte parochies begonnen allemaal met eigen scholen 
75 Arch RKCBOO, nr 1454 en 1456 De kosten bedroegen 30 cent per leerling 
76 De administrateur van St Wilhbrord werd door de rechter veroordeeld omdat hij valsheid in 

geschrifte gepleegd zou hebben Uit nader onderzoek was gebleken dat hij enkele met geldige 
handtekeningen had geplaatst op een lijst ter ondersteuning van een aanvraag voor de oprich
ting van twee scholen m Klarendal Een Comité tot propaganda voor het openbaar onderwijs 
had vastgesteld dat onder druk handtekeningen waren gezet en dat de strekking van het 
verzoekschrift onduidelijk was De gemeenteraad keurde mede om deze reden het verzoek af 
Verslag Gemeenteraad Arnhem (29 sept 1925) 
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77 Boekholt, Booy, Geschiedenis van de school, ρ 254 
78 In het Rapport over het R К Lager onderwijs uit 1919 ging de bisschoppelijke inspecteur uit 

van de vanzelfsprekendheid van de standsdifferentiatie "de kinderen uit de OL Vrouw 
parochie zullen zich thuisgevoelen bij de kinderen van de Eusebiusschool en niet bij de 
kinderen van de nieuw te bouwen school op de grens van de Martmus en St Jan" 

79 Boekholt, Booy, Geschiedenis van de school, ρ 263 
80 De bisschoppelijke inspecteur constateerde in 1919 dat veel jongens die voor deze school m 

aanmerking kwamen naar "colleges" gingen, en dat de school bevolkt werd door "kinderen 
van de gewone burgerklasse die het hoge schoolgeld met kunnen betalen of onderwijs 
ontvangen dat boven hun behoefte Ugt", in Rapport R.K. lager onderwijs te Arnhem 

81 Het Patronaat, 10(1914), ρ 138 Artikel van Β Η de Groot, 'Het werk der centrale patronaats
commissie van den H Jozef te Arnhem', 

82 Hooyman, 100 jaar Insula Dei, ρ 26-28 Bij gebrek aan geschikte katholieken begon deze 
school met niet-kathoheke leerkrachten In 1952 werden voor het eerst jongens toegelaten In 
1963 kwam er een aparte kweekschool voor jongens, St Paulus De Broeders van Maastricht 
zwaaiden er de scepter In 1969 volgde een samenvoeging van beide scholen onder de nieuwe 
naam Pedagogische Academie Petrus Camsius Zie Donders, Insula Dei, ρ 76 en ρ 79 In 
1987 ging deze als PABO een samenwerking aan met de katholieke opleiding te Nijmegen 

83 De wet van 1920 bracht verwarring enerzijds maakte het van de ULO-school een zelfstandig 
schooltype maar anderzijds rekende het de 3 of 4 jarige ULO nog steeds tot het lager 
onderwijs De financíele gelijkstelling gold daarom ook voor de ULO Zie Boekholt, Booy, 
Geschiedenis van de school, ρ 263 265 

84 Ibidem, ρ 274 
85 Ibidem, ρ 267 
86 Ibidem, ρ 267 
87 In dit overzicht komen per type onderwijs alleen de belangrijkste en vroegste ontwikkelingen 

aan de orde 
88 Hooyman, 100 jaar Insula Dei, ρ 21 
89 De andere ULO scholen, vanaf 1968 MAVO-scholen, waren achtereenvolgens de Titus 

Brandsma ULO/MAVO in Arnhem-Zuid (1947-1988), de Kardinaal de Jong ULO op de 
Geitenkamp (1954), de Schaepman-ULO/MAVO (1954-1982) m Arnhem-west en tenslotte een 
UlO m Presikhaaf (1963) De ULO in de Walburgschool werd ш het begin van de jaren twintig 
verplaatst en voortgezet als Bomfatius-ULO Zie o a Awater, Kahsvaart-Tiemens, 40 ¡aar fLK. 
MULO/ULO/MAVO m Arnhem-zuid 

90 Bnef Commissie RK Nijverheidsonderwijs aan Vine (5 sept 1920), m AAU, dekenaat 
Arnhem Voor het financieren van het onderwijs m de eerste paar maanden was de commissie 
aangewezen op katholieke bijdragen 

91 In de vergadermg van 18 augustus 1924 nam de gemeenteraad een definitief besluit tot 
subsidiering Per leerling werd hetzelfde bedrag uitgekeerd als voor de leerlingen op de 
openbare scholen Vanaf 1920 was er reeds ad-hoc subsidie verstrekt (in behandeling op 23 
december 1920 en voorstel aangenomen met 16 tegen 15 stemmen) De provincie subsidieerde 
vanaf 1921 De school was gehuisvest ш de Martinusschool Deze school werd door de R К 
Stichting voor Nijverheidsonderwijs m 1927 gekocht van de Martinusparochie 

92 Reeds in de 19e eeuw had Insula Dei een naaischool voor weesmeisjes Zij maakten daar 
volledige uitzetten voor welgestelde kathoheke families 

93 De dagschool begon met een aardig startkapitaal dat door enkele ingezetenen van Arnhem 
bijeengebracht zou zijn Later bleek dat dit geld op een oneigenlijke manier was onttrokken 
aan de subsidie van de avondschool Mevrouw Janzen-Hemmelder, voorzitter van het bestuur 
van de huishoudschool, was het brem achter deze praktijk Dit leidde tot een bestuurlijke rel 
en tot een accountantsonderzoek door het rijk Bron Arch RKCBOO, nr 1574 

94 Besluit van de gemeenteraad, 29 april 1929 
95 Arch RKCBOO, nrs 1467,1509, 1574 Zie over de geschiedenis van het katholieke huishoud-

onderwijs te Arnhem Kroniek van de Zusters van Liefde, m Arch Insula De\, een door 
kapelaan A Janssen geschreven geschiedenis van het huishoudonderwijs naar aanleiding van 
een conflict rond initiatiefneemster mevrouw Janzen-Hemmelder, ш Arch RKCBOO, nr 
1574 
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96 In 1960 werd ш Arnhem-zuid de tweede katholieke huishoudschool geopend 
97 Informatie ontleend aan twee gedenkboeken De R.K. HBS te Arnhem Vijfentwintig jaar, 

Veertig jaar Katholiek Gelders Lyceum 
98 (¿4/4, Secr 1940-1949, nrs 4331 en 4332 Op 24 februan 1948 verzocht het KGL de gemeente 

een bijdrage van ƒ5 000,- te leveren ter dekking van het jaarlijkse tekort van ƒ19 000,- Het 
verhes per leerling werd geraamd op ongeveer ƒ45,- Met 21 tegen 13 stemmen wees de 
gemeenteraad het verzoek af 

99 Ibidem, nr 4332 In maart 1950 kreeg het KGL een eenmalige subsidie van ƒ3 366,-
100 In 1957 startte een tweede school, het Thomas à Kempiscollege Daarna werd een derde 

school gesticht in Arnhem-zuid, het Nedernjn college 
101 De Jaarverslagen van de Gemeente Arnhem noemen de volgende aantallen in 1930 238 

leerlingen, m 1940 554 en negen jaar later 843 leerlingen op kathoheke ULO-scholen 
102 Na weigering door de gemeente werd de stichtmg van de ULO m Arnhem zuid alsnog door 

het provinciebestuur toegestaan, zie Arch RKCBOO, nr 1947 Over de R К School voor de 
detailhandel, zie GAA, Secr 1950-1959, nr 2 Deze school kwam er met Wel een algemene 
school In het bestuur van deze school moesten plaatsen worden vrijgemaakt voor kathohe 
ken en chratelijken 

103 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1950, ρ 789 
104 Ibidem, ρ 1319 Opmerkingen van de WD-er Winkelman 
105 Vier keer was het ш de Arnhemse raad aan de orde geweest, ш 1948, 1950, 1951 en 1952 

De tweede aanvraag werd ondersteund door het Economisch Technologisch Instituut van 
Gelderland, de organisaties van respectievelijk kathoheke werknemers en werkgevers en de 
onderwijsinspectie Met 19 tegen 17 stemmen werd het verzoek m de raadsvergadering van 
5 sept 1950 verworpen Tegen deze beslissing werd bezwaar aangetekend bij het ministerie 
Met behulp van de Gedeputeerde Staten van Gelderland kwam nu een bemiddelingspoging 
op gang, die uiteindelijk in 1952 resulteerde m de stichtmg van de R К Ambachtsschool Zie 
GAA, Secr 1950-1959, nr 1466 

106 Het aandeel van het kathohek VHMO in Arnhem was m 1935 slechts 15% Over de verhou-
dingscijfers Veertig jaar katholiek lyceum, ρ 9 

107 Gegevens ontleend aan diverse afleveringen van Statistisch Jaarboek van de gemeente 
Arnhem De daling was het sterkst op het niveau van de brugklassen en van de MAVO De 
bovenbouw van HAVO en vwo bleven op een relatief hoog niveau van respectievelijk 51% 
en 42% m 1984 

108 In Nijmegen en andere steden bestond er al R К Schoolraad Van Rossum wilde van het 
RKCBOO weten hoe een dergelijk bureau m Arnhem ingericht moest worden Brieven Van 
Rossum aan RKCBOO (23 oct 1947) en (6 nov 1947), ш Arch RKCBOO 

109 Van Buggenum, Is ons katholiek lager onderwijs op zijn retour'1, ρ 5 
110 Ibidem, ρ 10 
111 Onderzoek betreffende het katholiek lager onderwijs te Arnhem 
112 Notulen buitengewone vergadering van de R К Schoolraad (20 nov 1956 en sept 1957), m 

Arch RK. Schoolraad Zelfs de bisschoppelijke inspecteur en de secretaris van het 
RKCBOO konden de pastoor van de Jozefparochie met overtuigen De briefwisseling tussen 
Sluyters en Van Buggenum (1953-1956) geeft een interessant beeld van de toenmalige 
discussies binnen het onderwijsveld Beide heren waren het erover eens dat er na 1920 bij 
steeds meer ouders en bestuurders een juiste ideologische instelling ontbrak 

113 De schoolraad bemoeide zich mtensief met de planning van lagere scholen in Presikhaaf, 
stimuleerde de oprichting van een ULO-school aldaar, en stond aan de basis van diverse 
scholen voor buitengewoon lager onderwijs (o a. voor kinderen met leer- en opvoedings
moeilijkheden) 

114 De Kathoheke vereniging van Schoolbesturen van Midden Gelderland, sedert 1972 rechts
opvolger van de R K. Schoolraad, wist haar bestaan als administratief orgaan tot 1984 te 
rekken Informatie over de schoolraad na 1970 ontleend aan een gesprek met oud-bestuur-
der J Ρ Tunmermans, 15 febr 1988 

115 In 1966 kwamen er dne zogenaamde subschoolbesturen, waann Insula Dei en St Wilhbrord 
bleven participeren In 1969 trokken щ zich hier uit terug Insula Dei trok zich in dat jaar 
ook terug uit de pedagogische academie en in 1973 uit het BLO-onderwijs De bemoeienis 
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met de Theresia MAVO en de school voor schipperskinderen bleef. Zie Donders, Insula Dei, 
p. 134. 

116. In de Joannesparochie deed zich in 1966 een ernstig conflict voor tussen St. WiHibrord en 
de ouders in verband met de sluiting van een van de twee scholen in die parochie. Zie 
Duffhues, Een stadsparochie in beweging, p. 45. 

117. In 1972 werd de uit 1920 daterende Provinciale Gelderse vereniging voor RK VHMO nieuw 
leven in geblazen met de omzetting tot Vereniging voor Katholiek vwo en AVO in Arnhem 
e.o. Deze vereniging behartigt de belangen en voert de administratie van vier scholen
gemeenschappen. In 1976 werd statutair bepaald dat de oprichting en instandhouding van 
interconfessionele scholen tot de doelstellingen ging behoren. Verder zijn er onder meer een 
R.K. Schoolbestuur Malburgen, een Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Presikhaaf, 
een Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs. 

10. Cultuur 

1. Over de Arnhemse cultuur in de negentiende eeuw: Ach lieve tijd, p. 295-313. 
2. Duffhues e.a., Bewegende Patronen, p. 137. 
3. Ibidem, p. 138. 
4. Notulenboek BR Vine. 1848-1853 in: Arch. WA. 
5. Statuten Sociëteit St. Jan, 1875, artikel 13. 
6. Ibidem, artikel 12. 
7. Ibidem, artikel 26. Bij de opening van de Martinuskerk schonk St. Jan twee kerkklokken, zie: 

Schulte, Een eeuw onder de dekmantel, p. 50. 
8. Pius-almanak, 1876, p. 144. 
9. Verhoeven, De kerk en de parochie van St. WaJburgis, p. 32. 

10. Pasman, Open Brief aan de heer R. Kolfschoten als president der Sociëteit St. Jan, 5 aug. 1899. 
Zie ook Katholiek Zondagsblad, 27 mei 1900. 

11. De eerste Geloof en Wetenschap ontstond in Amsterdam in 1873. Zie: Het Katholiek 
Nederland 1813-1913, deel 1, p. 436-438. 

12. Statuten der Vereeniging "Geloof en Wetenschap", goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1901, 
artikel 1. 

13. Katholiek Zondagsblad, 30 oct. 1898. 
14. Zie: Katholiek Zondagsblad, 30 oct. 1898. In april 1901 werd de bepaling met betrekking tot 

lidmaatschap van St. Jan gewijzigd. Voortaan werden ook dames tot de bijeenkomsten 
toegelaten. Zie: Katholiek Zondagsblad, 22 sept. 1901. 

15. Concept statuten R.K. Vereeniging Pius X, artikel 3. In: AAU, dekenaat Arnhem. 
16. Brief Te Braake aan Van de Wetering (22 aug. 1903 en 13 sept. 1903), in: AAU, dekenaat 

Arnhem. 
17. Brief Dobbelmann aan Van de Wetering (6 sept. 1903), in: AAU, dekenaat Arnhem. 
18. Brief Van de Wetering aan N. Hillen, voorzitter van Pius X (19 sept. 1903), in: AAU, 

dekenaat Arnhem. 
19. Katholiek Zondagsblad, 10 juni 1906. Een van de onderwerpen die tijdens de jaarvergadering 

van 1904 aan de orde gesteld werd, was de oprichting van een afdeling van de R.K. Midden
standsvereniging De Hanze. Dit lukte toen niet. 

20. In het reglement van de rederijkersvereniging Catharina uit 1878 bijvoorbeeld, was sprake 
van een tweevoudig doel: "haar zedelijk doel is, den katholieke geest harer leden te 
bevorderen en hen terug te houden van ongeoorloofde uitspanningen, door in vriendschappe
lijke bijeenkomsten onderlinge oefeningen te houden in de christelijke voordracht. Haar 
stoffelijk doel is, door openbare uitvoeringen bij te dragen tot stijving der kas van de St. 
Vincentiusvereniging te Arnhem". Uit: Algemeen Reglement der Vereeniging van de H. 
Catharina, Arnhem 1878. Het Vincentiusconcert gaf vocale en instrumentale concerten om 
"nevens de christelijke liefde de kunst te dienen door een concert te geven, vocaal en 
instrumentaal". 
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21 Bijvoorbeeld de Amhemsche Toneelvereniging St Bemardus, opgencht m 1909 ten behoeve 
van herstellingsoorden voor longlijders en zwakke kinderen In 1910 kwam een R К Vereni
ging voor Volkszang tot stand Deze organiseerde jaarlijks weldadigheidsconcerten voor leden 
van de R К Volksbond De opbrengst was voor de armen In 1910 startte een katholieke 
mannenzangveremging met de veelbetekenende naam Arti et Chántate 

22 Katholiek Zondagsblad, 10 jum 1906 
23 Vanaf 1912 was het zondagsblad m handen van de Arnhemse parochies In 1930 waren er 

3600 abonnees 
24 De Post werd opgericht door de Vereemgmg tot oprichting en uitgifte van het weekblad De 

Post Hiervoor tekenden S van Wijck, J W van Nispen tot Sevenaer, A Sprenger, M J 
Kolkman, R Kolfschoten, H Walters en В van Ewijk Vanaf 1 januari 1887 werd de krant 
gedrukt bij de kathoüeke drukkerij van de firma Mastngt en Verhoeven te Arnhem De 
redactie schreef bij die gelegenheid "De wensch van hen — laat staan nu, of die m alle 
opzichten redelijk genoemd kan worden — dat de Ultramontaanschen Post met alleen een 
kathoheke uitgever, maar ook een katholieke drukker zoud hebben, is dus thans vervuld" 

25 Het eerste nummer verscheen 19 mei 1883 
26 Veel algemene mformatie over katholieke dagbladen is ontleend aan Bibliografie Katholieke 

Nederlandse Periodieken Met dank aan Otto Lankhorst 
27 Brief van H van Nispen tot Pannerden aan Van de Wetering (26 febr 1907), m AAU, 

dekenaat Arnhem "overwegende dat door zeer vele kathoheken alhier liberale bladen 
worden gelezen, waardoor op hen een verderfehjken mvloed wordt uitgeoefend, dat het eenig 
middel om dit kwaad te keeren bestaat m het hebben van een R К Dagblad voor Arnhem" 
In 1899 nam het Centrum al regelmatig kolommen met Arnhems meuws op In 1904 vond een 
perscomité onder leiding van kapelaan H van der Waarden het Centrum bereid per dag 1 of 
2 kolommen voor Arnhem beschikbaar te stellen 

28 Het Dagblad van Arnhem werd tot 1929 uitgegeven door de fa Van Mastngt en Verhoeven 
en had in die tijd В Verhoeven als hoofdredacteur 

29 Het dagblad kwam in handen van de Verenigde Kathoheke Pers, en werd vanaf 1929 ook met 
meer in Arnhem gedrukt 

30 Grootveld, 'De geschiedenis van twee kranten', ρ 14 De Gelderlander telde ш 1929 ongeveer 
1200 abonnees Cijfers ontleend aan Dekenaal verslag 1929, m AAU, dekenaat Arnhem 

31 In October 1912 richtte de KSA een leesbibliotheek op ш de boekhandel J J van Mastngt 
32 In september 1919 keurde de aartsbisschop de statuten goed van de Verenigmg tot oprichting 

en instandhouding van de R K. Leeszaal van Arnhem e o De bibliotheek van de Vincentius-
verenigmg bleef hier buiten Dit werd later de parochiële bibliotheek in de Jozefparochie 

33 Volgens deken Glaudemans was het met de bedoeling met de R К Volksuniversiteit iets 
"meuws op te richten, maar aan de bestaande vereemgmg tot het geven van sociale cursussen 
een vorm te geven waardoor men gemakkelijker subsidie van het Rijk enz kan verkrijgen" 
Brief Glaudemans aan vicaris generaal van het aartsbisdom Mgr В de Wit (28 sept 1921), 
m AAU, dekenaat Arnhem Doelstellingen van het volkshuis in de Eusebiusparochie waren 
educatie van volwassenen en jeugdwerk voor jongens en meisjes Over de oorsprong schreef 
pastoor Mocking het volgende "Vooral door bemoeiingen van den toenmalige R К Wethou 
der is deze verenigmg opgericht en steunend op subsidien, die deze m uitzicht stelde is toen 
een huis gekocht, dat als volkshuis werd ingericht" Mede doordat subsidies niet zoveel 
voorstelden kwam er met veel terecht van deze organisatie Brief pastoor Mocking aan 
aartsbisschop (6 mei 1931) m AAU, Eusebiusparochie 

34 Op 14 mei 1926 werd de Bioscoopwet van kracht In 1929 werd de lokale keuringscommissie 
herdoopt tot een afdeling van de nationale Kathoheke Film Centrale In 1946 kwam een 
Arnhemse afdeling van de Kathoheke Film Actie van de grond 

35 De R К Radiovereniging Arnhem was aangesloten bij de m 1926 opgerichte Nationale Bond 
van R K. Radioverenigingen In 1931 werd de plaatselijke verenigmg voortgezet als Comité 
Kathoheke Radio Omroep Ledenwerving was het voornaamste doel 

36 Katholiek Zondagsblad, 10 aprü 1898, nr 15 In 1898 telde de commissie bijna 40 leden 
37 Het bureau was een initiatief van kapelaan Van der Waarden Het was hem te doen om 

kathoheken uit de volksklasse goedkope, goede kathoheke lectuur te verschaffen, zoals 
geschriften over maatschappelijke vraagstukken en leerstukken over christelijk en zedehjk leven 
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38 In 1915 werd het agentschap voor het Kathoheke Volk verzorgd Er waren ongeveer 150 
abonné's op dit weekblad en ruim 100 abonnementen op De Volksmissionaris Verder werden 
in dit jaar 227 brochures verkocht en 1200 vlugschriften van de KSA verspreid Bron 
Jaarverslag van den Amh R K. Volksbond, 1915, ρ 71 

39 In 1939 werd door bemiddeling van het Perscomité ш ruim 1000 gezmnen het Arnhems 
Dagblad bezorgd, soms gatis meestal tegen een gereduceerde prijs In 1934 bij meer dan 600 
Zie Dagblad van Arnhem (9 juni 1934) 

40 Notulen vergadering BR Vmc (1932), in Arch WA 
41 Het was de laatste keer dat het comité en de clerus een actieve rol speelden m de propaganda 

voor het Arnhems Dagblad Op een zondag m dit jaar werd er gepreekt over de kathoheke 
pers Resultaat ongeveer 450 nieuwe abonnees 

42 Voor Eer en Deugd begon ш 1904 als godsdienstige vereniging voor de jongens van de 
kostschool Rolduc In 1904 werd Arnhem de eerste stad boven de rivieren met deze organi
satie 

43 Katholiek Zondagsblad, 12 dec 1905 Doel met behulp van Gods Genade en met bijstand van 
de Onbevlekte Maagd Maria, de wil der jongelingen te sterken door onderlinge zedelijke 
steun en door wederzijds goed voorbeeld tegen de verderfelijke invloed der steeds driester 
optredende onzedelijkheid" 

44 Statuten van de Arnhemsche Roomsch Kathoheke Vereemgmg Voor Eer en Deugd, gevestigd 
te Arnhem m de parochie van den H Joannes den Dooper, opgericht 8 november 1908 en 
kerkelijk goedgekeurd 16 juni 1911 

45 Ibidem, artikel 3 
46 Katholiek Zondagsblad, 9 aug 1908 
47 Katholiek Zondagsblad, 20 nov 1910 
48 Circulaire van Vereniging Voor Eer en Deugd aan de parochianen van St Jan (18 sept 1910) 

Ook ш Katholiek Zondagsblad, 19 sept 1910 
49 Ibidem 
50 Van der Meer, Schuppen, Veen, De SDAP en de kiesrechtstnjd, ρ 132-133 
51 Ibidem, ρ 138 Een huisbezoeker meldde dat hij bij de Arnhemse kathoheken maar zelden 

bezwaar tegen het algemeen kiesrecht ontmoet had Wel maakte "zij die m de R К Volks
bond zijn georganiseerd" maakten bezwaar tegen tekenen 

52 Statuten van de Arnhemsche Roomsch Kathoheke Mannenvereemgmg Voor Eer en Deugd, 
opgericht 11 nov 1911 

53 Ibidem, artikel 4 
54 In januari 1910 kregen alle kathoheken ш de St Joannesparochie de KSA-brochure "Te 

wapen tegen de openbare zedelijkheid m de bus", ш 1912 en 1913 werden duizenden 
vastenbrieven verspreid, met name bij kathoheken die een neutraal blad lazen Verder werd 
er een man van de drank afgeholpen, een gezin bekeerd, en werden enige jongelieden die zich 
met kaarten en dobbelen bezighielden uit hun omgeving gehaald en onder toezicht gesteld van 
de bestuursleden Bron Mannenadel 2(1912), ρ 37-40 Met een ledenaantal dat in de eerste 
vijfjaar schommelde tussen 70 en 100 jongens en mannen, werden m die penode m totaal 470 
abonnementen op katholieke bladen geplaatst 

55 In 1907 werden kathoheke winkeliers bestraffend toegesproken, die affiches van een voorstel
ling van de cabaretier J Speenhof aan hun winkelpui hadden geplakt "En gij kathoheke 
ingezetenen van Arnhem, gij zult zondagavond tonen, dat gij met alleen katholiek zijt m de 
kerk, Speenhof en trawanten bhjven voor ons ook verboden liedjes zingen" Uit Katholiek 
Zondagsblad, 13 oct 1907 In het voorjaar van 1915 stuurde Voor Eer en Deugd een brief 
naar diverse kathoheke organisaties met het verzoek adhesie te betuigen met een actie tegen 
deelname van kathoheken aan een bal masqué Bron Mannenadel 5(1915), ρ 112 Adres aan 
В en W (21 maart 1921) met het verzoek maatregelen te treffen tegen de schending van de 
openbare zedeloosheid m het Sonsbeekpark В en W stelde welwillend een aanvullende 
verordening voor op het plaatselijke pohtie-verordening "Het is verboden m bet openbaar 
te zitten, te staan of te liggen op een voor de eerbaarheid aanstootehjke wijze" Op 11 juli 
1921 nam de gemeenteraad dit voorstel m behandeling en verwierp het met 13 tegen 11 
stemmem Bron Mannenadel en Vrouweneer 11(1921), ρ 344-345 

56 Bedoeld is hier de Nationale Bond van R K. Propagandaclubs 
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57 Notulen BR Vine (april 1916), in Arch WA 
58 Brief G Voskuilen aan aartsbisschop (10 sept 1931), in AAU, Joannesparochie 
59 Katholiek Zondagsblad, 14 nov 1909 
60 Zie 'Jaarverslag Patronaatscommissie Sint Jozef 1909-1910', ш Katholiek Zondagsblad, 5 ¡uni 

1910 
61 Het beleid van het jongenspatronaat in de Joannesparochie was m 1910 als volgt "De 

jongens, die na goedkeuring van den geneesheer en met toestemming der ouders aan voetbal 
wensen te doen, mogen ten eerste geen lid worden van een neutrale club en worden aange 
spoord lid te worden van een katholieke club" In Het Patronaat, 7(1910), ρ 55 

62 Bijvoorbeeld R К Arbeiders voetbalvereniging uit 1916 In 1911 begon Carolus Borromeus 
met de gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, een jaar later de R К Volksbond met 
Sparta 

63 Lustrumboek R K. Arnhemse Sportclub St Jan, ρ 6-18 Kapelaan A Jansen begon m Arnhem 
west en richtte VDZ op. Kapelaan Waanders ging Swift uitbouwen, en m Arnhem-oost begon 
kapelaan I H van den Berg met de Voetbalvereniging Sint Jan 

64 Het vertrek van kapelaan F С Cosijnse als adviseur van voetbalvereniging St Jan in 1939, 
betekende het einde van deze dub Er was nu geen figuur meer die kon bemiddelen met de 
strenge pastoor Voskuilen, die het de voetbalvereniging verbood dansavonden te organiseren 
Uit onvrede met het strenge beleid van Voskuilen gingen veel leden naar de concurrerende 
vereniging VDZ Zie hierover Duffhues, Een stadsparochie in beweging, ρ 38 

65 Briefwisseling Timmerhedenveremgmg St Joseph, pastoor Schoemaker, H Schaepman en 
aartsbisschop Van de Wetering, m AAU, Eusebiusparochie Zie hierover hoofdstuk 12 

66 Afkondiging op zondag 31 oct 1910, in Arch Martinusparochie 
67 Brief Bos aan aartsbisschop (16 jan 1922), m AAU, dekenaat Arnhem 
68 Brief Glaudemans aan aartsbisschop (19 jan 1922) ш AAU, dekenaat Arnhem 
69 Brief Van Berkel aan aartsbisschop (5 febr 1922), m AAU, dekenaat Arnhem 
70 In 1921 veroorzaakte Van Berkel een rel door dames "met een kleme uitsnijding op de 

borst" de commume te weigeren en meisjes met "onbedekte benen" van de catechismus naar 
huis te sturen Bij de communiebank plaatste hij een bord met de tekst "de traditie der kerk 
eischt dat de vrouwen in de kerk verschijnen in gesloten costuum" Na deze acties vroeg hij 
de aartsbisschop om advies Deze wilde zich er achteraf met mee bemoeien, en gaf Van 
Berkel te verstaan dat hij eerst met zijn collega's te Arnhem moest overleggen tenemde een 
tot m de finesses uitgewerkt voorstel te maken Vervolgens zou dit voorstel aan de aartsbis
schop moeten worden voorgelegd Zover kwam het met omdat de andere pastoors geen 
aanleiding zagen hun houdmg en beleid te veranderen Van Berkel motiveerde zijn eigenzin
nig optreden met de opmerking dat hij anders de meerderheid van zijn parochianen sterkte 
m het vermoeden dat "de geestelijkheid tegen de chique met durft op te treden" Correspon
dentie Van Berkel, Glaudemans, Bos en aartsbisschop (mei en juni 1921), m AAU, dekenaat 
Arnhem 

71 In 1935 accepteerde de Arnhemse clerus het gemengde kathoheke toneel In een reglement 
van de gemengde toneelvereniging, die volgens bisschoppelijke bepalingen het predicaat 
katholiek tot dan toe met mocht voeren, werd vastgelegd dat een priester m het bestuur 
zitting nam Deze pnester had als taken de selectie van leden, regisseur, toneelstukken en van 
plaats en tijdstip van voorstellingen, de inspectie van kleedgelegenheid en kleding, controle op 
alle besluiten van de vergadering en op feestavonden e d 

72 In Arch H Hartparochie, kroniek van de parochie 
73 Brief Arnhemse pastoors aan parochianen (20 juni 1948), ш Ajvh H Hartparochie, De brief 

werd met goedkeuring en instemming van kardinaal De Jong m alle kerken voorgelezen 
74 Ibidem 
75 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1950, ρ 1299 
76 De On-Ganse ontstond m 1953 mede op initiatief van de Arnhemse geestelijkheid Deken 

Van Rossum zag hierin een eigentijdse mogelijkheid tot contact en relatievorming voor 
Arnhemse jongeren uit de middenstand Mondelinge mededeling van een van de initialiefne 
mers В Bolder 

77 In 1985 waren dit de voetbalverenigingen RKJC WIVOS, Sempre Avanti, en Volharding doet 
Zegevieren (VDZ) 
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78 Jaarverslag Vincentiusveremging 1927, in Arch WA 
79 De Ladder van Sint Joseph, 1(1957), nr 19 
80 Ibidem 

11 Jeugd 

1 Algemene informatie over de ontwikkeling van het kathoheke jeugdwerk ш Nederland 
ontlenen we met name aan Selten, 'Tussen patronaat en instuif. Peet, Hel uur van de 
arbeidersjeugd, ρ 32-40 en ρ 51-57, Duffhues e a, Bewegende patronen, ρ 156-170 

2 Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, ρ 34 
3 Brief BR Vine aan Hoofdraad (25-november 1855), in Anh HR Vine, map Arnhem 
4 Notulen BR Vine (October 1856), ш Arch WA 
5 Hel vijftigjarig bestaan der Vereemging van den Η Vincentius van Paolo, ρ 14 
6 Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, ρ 34 
7 Statuten patronaat voor ambachtsleerhngen 
8 Het vijftigjarig bestaan der Vereemging van den Η Vincentius, ρ 14 
9 In de stad Utrecht kwam een dergelijke vereniging in 1889 tot stand 

10 In de diverse jaargangen van Het Patronaat is veel informatie te vinden over het patronaats-
werk te Arnhem 

11 Dit standpunt werd door Th Roes, pastoor-deken van Utrecht en voormalig pastoor van de 
M art musparochie te Arnhem, naar voren gebracht als voorzitter van de door de aartsbisschop 
bijeengeroepen commissie Uit Arnhem namen aan dit overleg deel kapelaan Van der 
Waarden en J Otten De laatste was voorzitter van hel Vmcentmspatronaat Bron Notulen 
BR Vine (april 1903), m Arch WA 

12 Het Patronaat, 1(1904/1905), ρ 5 
13 Brief J В Otten aan aartsbisschop (23 nov 1900), m AAU, dekenaat Arnhem Otten vroeg 

om de benoeming van een kapelaan die de jongens de catechismus zou kunnen leren Dit was 
volgens hem noodzakelijk omdat de jongens op de werkplaatsen met allerlei personen in 
aanraking kwamen Bovendien hing van de kennis van de catechismus af of de jongens in 
aanmerking kwamen voor gereedschappen Otten was m deze spreekbuis van kapelaan Van 
der Waarden en de pastoors Overwijn en Te Braake De andere pastoors waren mordicus 
tegen, omdat een kapelaan met de bevoegdheid had onderricht te geven aan kinderen uit 
andere parochies Een aantal bestuursleden van de Vincentiusveremging had al eerder 
geklaagd over zoveel bemoeizucht van de geestelijkheid De aartsbisschop gmg met op het 
verzoek van Otten с s m 

14 Artikel 1 van de statuten van de Vereemging patronaatscommissie van de H Jozef m parochie 
van Eusebius, bisschoppelijk goedgekeurd 8 april 1904 In 1908 kwam het tot de oprichting van 
een nationaal Centraal Comité tot bevordering van de R К Patronaatsbelangen 

15 De leden van het Vmcentmspatronaat werden verdeeld over de vier parochies Dit impliceer 
de — zeer tegen de zm van de Hoofdraad m Den Haag — het opgeven van de orgamsatori 
sehe zelfstandigheid In 1909 kwam men hier op terug 

16 In 1920 werden er twee bestuurlijke commissies mgesteld een voor het nijverheidsonderwijs 
(in 1928 omgedoopt tot een zelfstandige stichting) en een voor lager- en handelsonderwijs 

17 Statuten St Annaveremgmg van de Walburgisparochie, artikel 4 Bisschoppelijk goedgekeurd 
5 januari 1910 

18 Dit gebeurde in 1908, Voor die tijd was er slechts sprake van een stedehjke organisatie 
19 NotulenboekAnna-veremgmg 1914-1925, m Arch Walburgparochie In dit boek wordt gespro

ken over het zondagspatronaat ten behoeve van R К meisjes uit de armste gezmnen Het 
patronaat van de dienstboden had de naam van Cuneraveremging De R К Vrouwenbond was 
hierbij betrokken 

20 In 1920 waren er naast 4 Agnespatronaten nog 5 'gewone' Annapatronaten Het gmg m totaal 
om ca 450 meisjes De patronaten voor dienstboden en fabrieksmeisjes telden in totaal 100 
leden Bron Jaarverslag van de gemeente Arnhem 1920 In 1928 waren er naast drie Agnespa
tronaten nog vier Annapatronaten 

376 



21 In 1904 kende de Aloysiusverenigmg een gymnastiekclub en was er sprake van ontspannings-
activiteiten Zie Het Patronaat, 1(1904/1905) 

22 Katholiek Zondagsblad, 13 februari 1898 
23 J В Otten ш Het Patronaat, 5(1908/1909), ρ 58 Hij wees er op dat dne van de vier jongens 

die het patronaat ш de Martinusparochie verbeten zich aansloten bij neutrale verenigingen 
24 'Statuten van de R К Gezellenvereeniguig te Arnhem', m Het Patronaat, 3(1906) 
25 In 1915 bestonden er Gezellenverenigingen in de volgende plaatsen van het aartsbisdom 

Arnhem, Baarn, Bolsward, Hilversum en Uchtenvoorde 
26 J van Oers, voorzitter van de R К Gezellenvereniging, bracht op verzoek van de aartsdioce

sane federatie m 1909 een rapport uit over de socialistische en neutrale jeugdverenigingen te 
Arnhem Hij ontdekte slechts een concurrent, namelijk de Typografen jongelingsveremging 
Laurens Janszoon Coster 20% van de 40 leden was katholiek, maar zij bekommerden zich 
volgens Van Oers bitter weinig om hun geloofsphchten Daarnaast waren er wel enkele 
toneelverenigingen met katholieke jongeren als lid, onder meer Driekleur en Onderlinge 
Vriendschap Deze kwamen voort uit de Aloysiusverenigmg, waren met bij machte de "roode 
invloed" te weren en stonden een algemene jongelingsveremging op kathoheke grondslag in 
de weg Veel erger was volgens Van Oers dat er op verschillende mameren druk werd 
uitgeoefend op kathoheke jonge arbeiders om lid te worden van neutrale of socialistische 
vakverenigingen, zeker wanneer ze bij de kathoheke vakbeweging met terecht konden Zie 
hierover Het Patronaat 5(1908/1909), ρ 69-70 Besluitvorming over de verhouding R К 
vakverenigingen, jeugdige arbeiders en werklieden kwam er uiteindelijk pas ш 1911, het jaar 
waann de socialisten een systematische propaganda begonnen ш het kader van hun petitio-
nementsactie Zie Het Patronaat, 8(1911/1912), ρ 56 Het Centraal Comité tot bevordering 
van R К Patronaatsbelangen en het R К Vakbureau kwamen toen tot de 'Grondslag voor de 
oprichting van aspirantenafdeelingen van R К Vakvereemgingen voor jeugdige arbeiders en 
arbeidsters' Op basis hiervan troffen de bisschoppen m 1915 een regeling Zie Peet, Het uur 
van de arbeidersjeugd, ρ 35 

27 Ontleend aan Katholiek Zondagsblad, 2 juni 1912 
28 De statuten van deze vereniging voor jongens van 13 18 jaar werden in 1873 vastgesteld, kort 

voordat de Vincentiusverenigmg zelf met een schooltje begon Twee aan twee moesten de 
jongens "eenmaal per week bij een bepaald aangewezen getal weldoeners hunne giften 
inzamelen" (artikel 11) Bovendien konden ze bij de wekelijkse vergadering zelf giften 
verstrekken De bijeengebrachte gelden hadden ab bestemming 1 kinderen van wie de 
"ouders met door de openbare liefdadigheid ondersteund worden en door hunne stand in de 
maatschappij hunne kinderen ongaarne naar de Stads armenscholen zenden" op goede 
scholen te doen gaan, 2 de financiering van breilessen door de Zusters van Tilburg, 3 enkele 
malen per jaar bedeling verstrekken aan "schamele armen" Na 1920 bleef alleen deze laatste 
bestemming nog over Bron Statuten van de Vereeniging St Joseph, opgenomen in Notulen 
BR Vine (juni 1873), in Arch WA 

29 Vijftigjarig bestaan Vincenüusveremging, ρ 19 
30 Notulen BR Vine (nov 1903) in Arch WA 
31 Statuten en huishoudelijk reglement van de R К Burgerjongehngen vereeniging St Carolus 

Borromeus, bisschoppelijk goedgekeurd 24 juni 1904 Het reglement verwijst uitdrukkelijk 
naar de concept-statuten van de Vereniging Puis X (Zie hierover hoofdstuk 10) 

32 Voor meer informatie over Carolus Borromeus en Petrus Camsius zie Lustrumboek Carolus 
Borromeus Arnhem, 1904-1924, Lustrumboek Carolus Borromeus, 1904-1929 

33 In 1915 waren er burgerjongehngen verenigingen voor studenten in Arnhem, Utrecht en 
Groningen en voor middenstandsjongeren in Arnhem, Hilversum, Utrecht (1915) en Zwolle 

34 In dit verband noemen we geestelijken als Van der Waarden, De Grijs, De Groot, Dopheide, 
en leken als Otten, freule Van Wijnbergen 

35 Ontleend aan Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, ρ 36 
36 'Grondslag voor jeugdorganisatie', vastgesteld op de vergadermg van het Episcopaat van 27 

mei 1918, in Het Patronaat 15(1919), ρ 1-2 
37 De belangrijkste richtlijnen zijn 'Voorschriften over de meisjesorganisatie ш het aartsbisdom', 

m Analecta 4(1931), ρ 129-150, 'De organisatie der mannelijke jeugd' (26 aug 1932), m 
Analecta 5(1932), ρ 137-143, 'Nieuw beginsel- en organisatieprogram van de kathoheke 
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jeugdvereenigingen voor vrije jeugdvorming in Nederland' (9 juni 1937), in: Analecta 10(1937), 
p. 81-85. 

38. De eerste groep R.K. Verkenners startte in 1930 in de H. Hartparochie. Nog vóór 1935 had 
elke parochie een verkennersgroep. Dit bleef zo tot in de jaren zestig. Groepen van de Jonge 
Wacht kwamen er vanaf 1932. Fraters van Utrecht traden veelvuldig als leider op in deze 
opvolger van het jongenspatronaat. Zie: Honderd jaar Fraters van Utrecht, p. 921. De opleiding 
en vorming van jeugdleiders werd de taak van de Kath. Jongenscentrale. Dit was de rechtsop
volger van de Centrale Patronaatscommissie St. Joseph (Bisschoppelijke goedkeuring, 17 
november 1933). Vanaf 1932 gingen de meisjespatronaten over in Katholieke Jonge Meisjes 
(KJM). 

39. Doel hiervan was: de "organisatie der meisjes van 14-18 jaar, die meer dan gewoon lager 
onderwijs genoten hebben, ter behartiging van haar godsdienstige-, zedelijke en maatschappe
lijke belangen". Er was sprake van een groot aantal clubs: van liturgie, missie-actie en 
reidansen tot Engels, korfbal en wandelen. De meisjes konden hieruit zelfstandig een keuze 
maken. Ontleend aan: Jaarboek voor het katholiek leven te Arnhem 1928, p. 115 

40. Brief van J.Th.S. Reyers aan aartsbisschop (30 november 1931), in: AAU, dekenaat Arnhem. 
Reyers, parochiaan en bestuurder van de RKWV, maakte in deze brief gewag van een ruzie 
tussen pastoor Van de Loo en kapelaan Leferink. Leferink was voor doorstroming naar 
nationale organisaties. De Aartsdiocesane Jeugdcommissie deed vervolgens een compromis 
voorstel. Binnen Rooms Leven zouden verschillende standsgroeperingen — afdelingen van 
organisaties als de Jonge Werkman — herkenbaar moeten zijn. Brief Aartsdiocesane Jeugd
commissie aan aartsbisschop (10 dec. 1931), in: ibidem. Van de Loo gaf de jongeren welis
waar de vrijheid om zich bij die stedelijke organisaties aan te sluiten, maar bleef het grootste 
belang hechten aan lidmaatschap van zijn Rooms Leven. 

41. In 1918 werd gesteld dat het Vincentiuspatronaat niet zo best functioneerde. In verhouding 
tot de door de Vincentiusvereniging 120 bezochte gezinnen was 34 patronaatsjongens gering. 
Een jaar later waren er nog maar 26. Dankzij een nieuwe benadering (o.a. voetballen) van 
kapelaan Dopheide verdubbelde het aantal beschermelingen in 1920. Er kwamen twee 
afdelingen, een in de oude stad en een in Klarendal. Ontleend aan: Notulen BR Vinc.(jan. 
1921), in: Arch. WA. 

42. 'Bisschoppelijke richtlijnen. Van de actie der zuiver-godsdienstige jeugdverenigingen', in: 
Analecta voor het aartsbisdom Utrecht, 7(1934), p. 105. 

43. Zie: Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, p. 356. 
44. Carolus Borromeus begon in 1908 met de voetbalclub Ajax, de Gezellenvereniging organi

seerde wandeltochten. 
45. Rond 1910 werd door de heren van het patronaten de betekenis van ontspanning onderkend. 

Het patronaat in de Walburgisparochie kreeg een toneelclubje, het Eusebiuspatronaat behalve 
een toneelclub tevens een voetbalclub. In het jaarverslag van het Eusebiuspatronaat van 1910 
werd de betekenis van ontspanningsactiviteiten als volgt verwoord: "De ontspanning, ook 
openluchtspelen en dergelijke, bevordert de vrienschap onder de jongens, zij worden van 
verkeerde makkers afgehouden, komen op tijd in het lof en misverzuim is niet te vrezen", in: 
Het Patronaat, 7(1910), p. 55. De Centrale Patronaatscommissie begon in 1913 met de 
Gymnastiekvereniging Sparta. De ouders van de Arnhemse patronaatsjongens werden er 
schriftelijk op geattendeerd dat gymnastiek een geschikt middel was om de godsdienstige en 
maatschappelijke ontwikkeling van de jongens te bevorderen. Niet alleen werden lichaams
krachten gesterkt en de spieren gestaald, ook werd de zin voor orde en flinkheid aange
kweekt. Om aan de gymnastiek mee te mogen doen moesten de jongens een schriftelijke 
toestemming van hun ouders hebben. 

46. Over Agnespatronaat: Notulenboek Anna-vereniging 1914-1925, in: Arch. Walburgparochie; 
over het Vincentiuspatronaat: Notulenboek BR Vine. Arnhem, 1918-1926, іпМлсй. WA. 

47. Zie over de KJV en de Eucharistische Kruistocht: Glorius, F.BJ. Frencken; Selten, 'De 
Eucharistische kruistocht'. Specifieke informatie over de EK en het KJV te Arnhem hebben we 
ontleend aan een verslag in De Roepstem, speciale uitgave van het Centraal Bureau voor het 
Vrouwelijk Jeugdwerk in het aartsbisdom Utrecht, 1933, p. 19-20. 

48. In februari 1929 gaf de bisschop van Breda goedkeuring voor het tewerk stellen van een 
Catéchiste van Breda voor twee dagen in de week. 



49. Deze stichting kwam er op uitdrukkelijk verlangen van Van de Wetering. De doelstelling was 
tamelijk ruim geformuleerd: "het ten algemeenen nutte bevorderen van werken van Gods
vrucht tot het Eucharistisch Hart van Jezus en het oprichten en in stand houden van vergader-
localen, van bibliotheken en leeszalen, en het doen houden van bijeenkomsten, alles om 
daardoor het Godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk belang te dienen'', in: Statuten Pius 
X Stichting, artikel 1, bisschoppelijk goedgekeurd 18 juni 1929. Schräder en Van Schalk waren 
bestuurslid. 

50. Brief van kapelaan F. Schráder aan aartsbisschop (10 juni 1929), in: AAU, dekenaal Arnhem. 
51. Brieven van bestuur Pius X Stichting aan aartsbisschop (10 mei 1932 en 29 juni 1932), in: 

AAU, dekenaat Arnhem, . 
52. In 1937 werden er voor KJV-meisjes lezingen gegeven over onder meer medisch missiewerk 

en de Katholieke Actie. Er was sprake van een ontwikkelingsprogramma, een verloofden-
cursus onder leiding van rector dr. A. Hoegen, (40 meisjes), en van een kookcursus. Verder 
waren er nog diverse clubs: korfbal, wandelsport, gymnastiek, volksdans, zang, toneel. 

53. Het feitelijke begin van het Don Boscowerk in Arnhem is moeilijk te traceren. Er was sprake 
van een geleidelijke evolutie van het werk in de Mariakapel, aldus Kerkhoffs, Als je voor een 
dubbeltje geboren bent, p. 9. Het gedenkboek 25 jaar jeugdwerk Don Bosco in Arnhem is niet 
duidelijk over de oorsprong en de initiatiefnemers. 

54. De hoofdleider was een leek, daarnaast werkten er enkele fraters van Utrecht. 
55. Frater Switbertus Bugter over de opkomst van jongens: "als mussen komen ze soms aanzwer-

men, vooral in 't seizoen, dat er wat extra's te bikken valt. Want vooral bij dit volkje loopt de 
weg naar het hart door de maag, zeker in de malaise-tijd." in: Honderd jaar Fraters van 
Utrecht, p. 897. 

56. In het algemeen geldt een zekere spraakverwarring over dit werk. Zo is bijvoorbeeld de grens 
tussen Don Boscowerk en het St. Franciscus Liefdewerk (SFL) niet altijd duidelijk. Volgens 
Nijenhuis zou het SFL wel te Arnhem door leken zijn opgezet maar niet goed van de grond 
gekomen zijn. Nijenhuis, Werk in de schaduw, p. 145. 

57. Het "Schooltje van Don Bosco" stond aan de Westervoortse Dijk, de twee Filialen waren 
gesitueerd op de Korenmarkt en de Putsteeg. In het jaarverslag van 1936 werd bericht dat er 
in de Walburgisparochie 30 tot 40 jongens meer ter communie gingen en in de Eusebius 
ongeveer 25. 

58. Deze ontwikkeling komt uitvoerig aan de orde in Nijenhuis, Werk in de schaduw; en Poels, 
'Het St. Franciscus Liefdewerk van de Paters SCI', p. 72-81. 

59. Kapelaan Snelders aan het woord in de vergadering van de St. Jansconferentie van de 
Vincentiusvereniging, (3 febr. 1947), іп: 4лсА. WA. Hem was gebleken dat ongeveer 30% van 
de leerlingen op de Catharinaschool niet meer naar de kerk ging- Dat percentage lag bij de 
16 en 17 jarigen nog veel hoger. 

60. Notulen kerkbestuur Joaimesparochie (26 aug. 1947), in: Arch. Joarmesparochie. 
61. Ibidem. 10 oct. 1947. 
62. Zie: 12,5 jaar Katholiek Centrum ¡Qarendal. 
63. Een soortgelijke integratie van werksoorten kwam in 1955 tot stand in de Rijnkant, een in 1951 

in de Eusebiusparochie opgerichte speciale vorm van apostolaatswerk, dat onder leiding stond 
van pater H. Bouwmans OMI en waar een vijftal fraters van Utrecht als vrijwilliger werkzaam 
was. In het clubhuis aan de Ridderstraat werd in 1955 een aardappelkelder uitgegraven en als 
kapel ingewijd. Brief Fraters van Utrecht aan aartsbisschop (16 jan. 1955), in: Arch. Fraters van 
Utrecht te Arnhem. In het kader van een bijzondere zielzorg werd er van kapellen kennelijk 
veel verwacht. In 1949 kwam werd in de H. Hartparochie de Fatimakapel gesticht. 

64. Agenda en notities pastoorsvergadering (6 juni 1951), in: Arch. H. Hartparochie, collectie 
Mets. 

65. Het ledenverloop binnen jeugdorganisaties is groot. Daarom zijn ledentellingen per definitie 
onnauwkeurig. Bron: Jaarboeken van het Centraal Bureau voor R.K. Onderwijs en Opvoeding, 
Het Patronaat, het Katholiek Zondagsblad en Jaarverslagen van de gemeente Arnhem. 

66. Notulen BR Vine. (dec. 1918), in: Arch. WA. 
67. De berekening is als volgt uitgevoerd. Op basis van volkstellingscijfers hebben we de omvang 

van de populatie 13-18 jarigen geschat. We namen voorts aan dat hiervan 40% katholiek was. 
Vervolgens konden we het aandeel van de leden van jeugdorganisaties vaststellen. We merken 
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hierbij op dat bepaalde dubbeltellingen met zijn uitgesloten Bovendien blijven godsdienstige 
verenigingen, drankbestnjdmgsorganisalies e d buiten beschouwing 

68 Het Patronaat, 12(1916), ρ 79 
69 Van de kathoheke jongens was 42% lid van een katholieke jeugdorgamsatie, van de meisjes 

41% Nemen we de sportorganisaties in de beschouwing mee, dan geldt een percentage van 
ruim 60 voor de jongens De waarde van dit getal is echter twijfelachtig omdat veel jongens 
dubbel geboekt zijn, als hd van zowel jeugd- als sportvereniging 

70 In september 1931 deden ongeveer 880 kathoheke meisjes mee aan een demonstratieve 
optocht van de R К georganiseerde vrouwelijke jeugd Doel hiervan was de "huldiging en 
toewijding aan Christus, koning der jeugd, alsmede de propaganda voor het jeugdwerk onder 
de meisjes" In Katholiek Zondagsblad, 13 sept 1931 Enkele maanden later besloot men te 
Arnhem jaarlijks een kathoheke jeugddag te organiseren Een demonstratieve optocht van de 
jeugd ging op die dag vooraf aan een preek over katholiek jeugdwerk en een kerkcoüecte voor 
dat werk Ontleend aan brief kapelaan Schrader aan pastoor Mocking (12 jan 1932), m 
AAU, Eusebiusparochie 

71 Het nieuwe begm van de R К Verkenners werd m 1946 luister bijgezet met de opnchtmg van 
de Arnhem-Band 

72 Bol van anti-communisme stond De Brug Orgaan voor de arbeidende jeugd 1(1947) een 
uitgave van de KAJ m het district Arnhem 

73 Voor die jeugdzorg werden per parochie verschillende namen gebruikt Don Bosco (Walburg
parochie), R К Jeugdcentrum St Jan en Chirojeugd (Joannesparochie, naar Belgisch model), 
Smt Francisca Romana (Martinusparochie), de Rijnkant (Eusebiusparochie), Agnespatronaat 
(H Hartparochie), en Jongensstad (Jozefparochie) 

74 De jeugdzorg m Arnhem, rapport van de Kath Stichting Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk, 
m GAA, Secr 1950-1959, inv nr 761 

75 Ibidem, ρ 8 
76 Slotwoord van pastoor Aalders bij de opening van de Hommel m 1960, m Arch O L Vrouw-

parochie 
77 Brief Pastoor Brummelhuis aan Mgr Th Hendriksen (22 nov 1966), m Arch Joannes

parochie 
78 Over de omvang van de KAJ in Arnhem zijn geen eenduidige gegevens beschikbaar Zie over 

deze problematiek Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, ρ 333 339 
79 Ibidem, ρ 297-307 
80 In 1964 waren er nog zo'n 10 verkennersgroepen met m totaal meer dan 500 leden In Arch 

KJB, nr 222 
81 Brief bestuur Always Ready aan pastoor Metz (17 febr 1954), in Arch H Hartparochie 
82 Een Gids voor katholiek Arnhem uit 1962 noemt vier instuiven Always Ready, Sonsbeeck, 

Fair Union en Fly-out In 1962 begon het Katholiek Centrum Klarendal met een instuif voor 
jongeren van 16 jaar en ouder Zie over de bemoeienis van de instuiven met de vastenconfe-
renties, het foto- en knipselalbum ш Arch Martinusparochie 

12. Sociale organisaties: segregatie of eenheid? 

1 Bisschoppelijk Communiqué van 26 september 1916 over Taak van de algemeene werkheden-
vereeniging en van de vakvereeniging' 

2 Thurüngs, De wankele zuil, ρ 44 
3 Over herziening van het standpunt van de bisschoppen De katholieke sociale organisaties in 

deze tijd 
4 Zie bijlage 1 voor een complete lijst van organisaties m deze sector Voor een gedocumen

teerd overzicht van de ontwikkelingen van deze sector op nationaal niveau Duffbues e a, 
Bewegende patronen, ρ 171-197 

5 Over de boeren en tuinders m de gemeente Arnhem zij vermeld dat zij m 1918 startten met 
afdeling van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond Het hoofdkantoor van de ABTB was 
m Arnhem gevestigd 



6. In de stad Utrecht was al in 1892 een Leo-Vereniging voor katholieke detaillisten actief. 
7. De Hanzebode, orgaan van de Bossche diocesane Hanze, 15 mei 1903. Informatie ontleend aan 

correspondentie met J. Maassen, 1 juli 1985. 
8. Katholiek Zondagsblad, 23 oct. 1904 
9. R.K Middenstander, 25 maart 1911. Zie verder Gedenkboek van de RK Middenstandsvereeni-

ging De Hanze, af deeling Arnhem. 
10. In 1912 werd de aanvraag voor een subsidie door de gemeenteraad verworpen, ш augustus 

1913 werd ƒ250,- per jaar toegestaan. Hiermee werd ook een gelijk bedrag aan rijkssubsidie 
veilig gesteld. 

11. Duffhues e.a., Bewegende patronen, p. 184. 
12. De middenstanders besloten in 1975 tot fusie. In 1972 kreeg het NKV een nieuw bestuur. Dit 

bestuur sprak zich uit voor een spoedige installatie van een overlegorgaan van de drie 
vakcentrales die een federatie zou moeten voorbereiden. Arnhem zou de landelijke ontwikke
lingen niet moeten afwachten. Maar zo vlot liep het niet. De plannen gingen begin 1973 de 
ijskast in. Zie over deze poging tot samenwerking: het Arch. NKV, inv. nr. 10073, en De 
Nieuwe Krant, 26 jan. 1973. Toen het Arnhemse NKV zich in 1977 voor fusie met het NW 
uitsprak, hadden diverse bonden al vergaande vormen van samenwerking. 

13. Van Laar, Hoop op gerechtigheid, p. 62. Eendragt maakt Magt werd in 1865 opgericht en in 
1869 opgenomen in de Algemeene Arbeidersbereeniging Hoop op Geregtigheid. Zie ook 
Kuijpers, Ten strijd, p. 62. 

14. Volgens Liethof aanvaardde Eendragt maakt Magt geen katholieke bestuursleden. Zie: De 
Katholieke Werkman, 14 jan. 1898. In de jaren 1869-1871 telde Hoop op Geregtigheid, dat 
toen nog de rode internationale vertegenwoordigde, 900-1100 leden. Mede door toedoen van 
de twee pastoors daalde dit in zeer korte tijd tot 500. Dullaart, Op onze weg, p. 28. 

15. Kuiper, Uit het Rijk van den Arbeid, p. 22 noemt St. Joseph een instituut van onderlinge hulp 
aan vakgenoten bij ziekte of anderszins. Volgens Roes is er te weinig bekend om een oordeel 
te geven. Zie Roes, 'Katholieke arbeidersbeweging', p. 28. 

16. Statuten Katholieke Timmerlieden-Vereeniging Sint Joseph van 11 jan 1874, artikel 1. 
17. Notulen dertiende jaarfeest (16 mei 1886), in: Arch. Roomsch-Katholieke Timmertieden-

vereeniging St. Joseph, notulenboek 1884-1900. 
18. Ibidem. 
19. Notulen bestuursvergadering St. Joseph (sept. 1888), in: ibidem. 
20. Ibidem (aug. 1891). 
21. Ibidem (nov. 1891). St Joseph zag af van samenwerking met de Vereenigmg Hulp in Nood, 

een door Hoop op Geregtigheid ingesteld fonds. Van Laar, Hoop op gerechtigheid, p. 64. De 
wijze waarop katholieke timerlieden door Eendragt maakt Magt waren behandeld lag 
sommige bestuursleden van St. Joseph nog te vers in het geheugen. 

22. Als bronnen zijn geraadpleegd: Veltman, Gedenkboek; Ubink, 'De kerkelijke overheid'; 
Kuijpers, Ten strijd; 'De werkliedenvereeniging 45 jaar', Vlag en Wimpel\. 

23. In Utrecht gebeurde dit een jaar eerder. Zie Van Meegeren, Katholiek Utrecht, p. 84. 
24. Zie: Roes, Bronnen, p. xl-xli. 
25. Brief Van der Meer aan het Centraal Bestuur van de Ned. R.K. Volksbond (26 april 1891), 

in: Arch, bisdom Haarlem. 
26. Op 17 dec. 1891 hield Ariëns een lezing in de Sociëteit van St. Jan over: Het maatschappelijk 

vraagstuk. Zie: Roes, Bronnen, p. 96-128. 
27. 'De werkliedenvereeniging 45 jaar' 
28. Er waren R.K. Werkliedenvereenigingen in Enschede, Oldenzaal, Almelo, Воше, Deventer 

en Zwolle. 
29. Verslag buitengewone vergadering R.K. Volksbond (28 mei 1893), in: 'De werkliedenvereeni

ging 45 jaar'. 
30. Schaepman aan Ariëns, in: Wely, Schaepman, levensverhaal, p. 487. 
31. Bestuur R.K. Volksbond Arnhem aan CB van de Ned. R.K. Volksbond (7 juli 1893), in: Arch. 

bisdom Haarlem. 
32. Centraal Bestuur Ned. R.K. Volksbond aan bisschop Bottemanne (14 juli 1893), in: ibidem. 
33. Ubink, 'De kerkelijke overheid', p. 62. 
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34 Veltman, Gedenkboek, ρ 68 
35 Dat gebeurde later ш dat jaar ook in Utrecht Zie Van Meegeren, Katholiek Utrecht, ρ 89 
36 'De werkliedenvereemging 45 jaar' 
37 In het archief van de Eusebiusparoctue bevindt zich een map "Parochiaha" Deze map bevat 

minuten van een briefwisseling tussen pastoor Schoemaker, aartsbisschop Van de Wetering 
en het bestuur van St Joseph In het vervolg aangeduid met Parochiaha Eusebias 

38 Zowel St Joseph als de Arnhemse RK. Volksbond participeerden in mei 1893 аал het 
vakcongres van de R К Volksbond te Rotterdam Op dit congres kwam onder meer de 
verhouding tussen volksbond en vakafdelmgen aan de orde St Joseph maakte naar aanleiding 
daarvan kenbaar er mets te voelen om als onderafdeling van de Arnhemse R К Volksbond 
door het leven te gaan 

39 Smckers aan Schoemaker (14 maart 1894), ш Parochialia Eusebius De aartsbisschop maakte 
bezwaar tegen artikel 3 van de statuten waarin het gebruik van sterke drank uitdrukkelijk 
werd toegestaan 

40 DuUaart, Op onze weg, ρ 39 De bestuurdersbond ijverde voor zaken als staatspensionenng 
en ongevallenverzekeringen In 1900 sloten zich m totaal 16 verenigingen als lid aan Voor de 
SDAP functioneerde de bond als bruggehoofd naar de vakbeweging 

41 Van de Wetermg aan Schoemaker (18 maart 1901), m Parochiaha Eusebius 
42 Schoemaker aan Van de Wetermg (22 maart 1901), in ibidem 
43 Liethof stond al ш 1898 candidaat voor de kathoheke kiesvereniging Recht voor Allen Toen 

bracht de Amhemsche Courant de kwaliteit en zelfstandigheid van Liethof als candidaat-
raadshd m verband met de positie van de geestelijke adviseur in kathoheke verenigingen Zie 
Katholiek Zondagsblad, 8 mei 1898 Liethof zou per definitie een onzelfstandige, clericale 
candidaat zijn Bij de verkiezingen van 1901 was dat negatieve oordeel veranderd Liethof had 
inmiddels verscheidene malen m woord en praktijk duidelijk gemaakt ook zelf een christelijk 
standpunt met verve te kunnen verdedigen Hij had zich daarbij wel eens laten ontvallen dat 
tuj de geestelijkheid daarbij met nodig had Die opmerking werd door Schoemaker uit het 
verband gehaald en gebruikt om Liethof als kathoheke candidaat te diskwalificeren Het 
onbedoelde gevolg hiervan was dat de onafhankelijkheid van Liethof m de liberale pers nog 
sterker werd benadrukt Hij ging immers een conflict met pastoor Schoemaker met uit de 
weg Liethof zei gekozen te zijn zonder steun van enige "anti christelijke partij" en zich 
daardoor nog meer verplicht te voelen ш christelijke geest te werken Katholiek Zondagsblad, 
14 juli 1901 

44 Brief Schaepman aan Schoemaker (8 nov 1902), m Collectie A Hutten De heer Rutten, oud-
voorzitter van de KAB, heeft een aantal brieven m zijn bezit die door Schaepman geschreven 
zijn 

45 Ibidem (10 nov 1902) 
46 Brief Van de Wetermg aan Schoemaker (2 sept 1903), m Parochialia Eusebius Ook nep hij 

de redactie van het Katholiek Zondagsblad op het matje 
47 Brief Schoemaker aan Van de Wetering (3 sept 1903), in ibidem 
48 Brief Van de Wetermg aan Schoemaker (12 sept 1903), m ibidem 
49 Brief Schoemaker aan Van de Wetering (13 sept 1903), in ibidem 
50 Brief bestuur St Joseph aan Van de Wetering (25 sept 1903), m ibidem 
51 Brief Schoemaker aan Van de Wetermg (29 mei 1904), ш AAU, dekenaat Arnhem 
52 De Katholieke Werkman, 1 mei 1903 
53 Katholiek Zondagsblad, 14 jan 1906 
54 Ontleend aan 'Geschiedems der Amhemsche Drankbestrijding*, lezing van kapelaan G 

Budde te Arnhem In Katholiek Zondagsblad, 20 juh 1910 
55 Brief Schaepman aan Dobbelmann (23 nov 1900), ш AAU, dekenaat Arnhem 
56 Het Tunmerhedengilde van de R К Volksbond sloot zich in 1902 meteen aan bij de Ned 

R К Timmerhedenbond In 1917 ging deze bond op m de Ned R К Bouwvakarbeidersbond 
Andere partners ш deze fusie waren de Ned R K. Schildersbond St Lucas en de Ned R K. 
Kalk- en Steenbewerkersbond Te Arnhem organiseerden de kathoheke schildersgezellen en 
de kalk- en steenbewerkers ( de Vier Gekroonden) zich m 1893 m vakafdelmgen van de R K. 
Volksbond De tabel geeft voor het jaar 1915 tussen haakjes het aantal leden van de dne 
vakafdelmgen tezamen 
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57 De volgende bronnen zijn gebruikt Voor de arbeiders diverse jaarverslagen van de Arnhem
se R К Volksbond, een ledenboek van de R K. Volksbond 1910-1925, gedeponeerd op het 
GAA, Jaarverslagen van de Diocesane Bond van R ¡C Werklieden-Vereentgingen 1919-1939, 
Bijdragen tol de Statistiek van Nederland Overzicht van den omvang der vakbeweging 1921-1941, 
Jaarverslagen Utrechtse Diocesane Bond der KAB 1954-1958, Sociografische Documentatie van 
Arnhem over de vakbeweging, bladnr 57, 1953 De cijfers lopen per bron uiteen de in de 
tabel opgenomen cijfers over 1920-1940 komen van de Bijdragen De Jaarverslagen geven 
getallen die hier ver onder liggen voor 1930 959 in plaats van 1219, voor 1935 1335, voor 1940 
komt het jaarverslag uit op 1536 Voor de timmerlieden en bouwvakkers notulenboeken R К 
Bouwvakarbeidersbond St Joseph, afdeling Arnhem 1913-1981, in Arch RK. Bouwvak 
Gegevens over 1967 zijn ontleend aan het Arch NKV, inv nr 8475-8479 De Middenstanders 
Arch Hanze Arnhem, Jaarverslag over de werkzaamheden van de Aartsdiocesane Kath 
Middenstandsbond in 1948, ρ 12 13, Grootjans, Structuurvraagstuk, ρ 182 De werkgevers 
Arch Algemene Katholieke Werkgeversvereniging, inv nrs 166, 167 en 169 Adelbert Arch 
Adelbertverenigmg, inv nr 148 

58 In de eerste 20 à 25 jaar van zijn bestaan kende de R К volksbond diverse soorten leden In 
1899 waren er behalve 570 gewone leden ook nog eens 221 buitengewone leden, 17 donateurs 
en 4 ereleden Uit Katholiek Zondagsblad, 12 nov 1899 In 1910 waren er 130 buitengewone 
leden Zie Katholiek Zondagsblad, 30 jan 1910 In 1915 telde de Volksbond nog 57 buitenge
wone leden en 11 donateurs Dit onderscheid was tevens van toepassing m de R K. Timmer-
hedenvereemgmg St Joseph naast de 92 gewone leden m 1890 was er sprake van 21 
buitengewone leden, 2 ereleden, en 7 donateurs In de tabel hebben we ons zo mogelijk 
beperkt tot de gewone leden Een ander probleem gold het onderscheid tussen jeugdige en 
volwassen leden m de jaren vijftig We hebben gekozen voor een totaalcijfer, dus inclusief de 
KAJ leden In 1955 waren er 444 leden van de KAB lid van de KAJ, ш 1958 ongeveer 490 

59 Van Laar, Hoop op Gerechtigheid, ρ 79 en ρ 89 
60 Sociografische documentatie van Arnhem over de vakbeweging, 1948-1952 
61 Jaarverslag van den Amh R.K Volksbond en zijne afdeelmgen over het jaar 1915, ρ 11 
62 In 1960 waren 133 middenstanders alleen lid van de plaatselijke standsorganisatie, 166 alleen 

van een landelijke vakorganisatie en nog eens 172 middenstanders waren van beide lid 
Grootjans, Structuurvraagstuk, ρ 182 

63 Bron kerkelijke statistiek 
64 Afschrift bnef Welman aan Stockmann (1935), ш AAU, dekenaat Arnhem 
65 Jaarverslag Katholieke Bouwvakarbeidersbond St Joseph, afdeling Arnhem, 1955, m Arch 

R К Bouwvak 
66 De Belgische priester Adolf Daens sprak eind 1899 ш Musis Sacrum voor een gehoor van 

1500 mensen over de Katholieke Democratische Partij (Nieuw Amhemsche Courant, 28 nov 
1899) In 1901 werd er op initiatief van enkele kaderleden van de R K. Volksbond ook te 
Arnhem een afdeling opgencht van die partij, die m Nederland haar bakermat had onder de 
Twentse textiel-arbeiders Het bestuur van de Volksbond weigerde vergaderfaciliteiten 
beschikbaar te stellen aan deze partij (Katholiek Zondagsblad, 12 aug 1900) Katholieke 
arbeiders die hd werden van die partij konden rekenen op royement als volksbondlid (De 
Katholiek-Democraat, 3 febr 1901) Hoewel door deze sanctie volgens kapelaan Van der 
Waarden de lucht weer opklaarde (Katholiek Zondagsblad, 17 febr 1901), ging de Arnhemse 
afdeling pas ш 1903 ter ziele Een van de geroyeerde leden was S F Rondel Hij was m 1892 
nog voorzitter van het Alg Ned Werkliedenverbond, afdeling Arnhem 

67 'De katholieke werkhedenvereemgmg 45 jaar' 
68 Dullaart, Op onze weg, ρ 66 
69 'De kathoheke werkhedenvereemgmg 45 jaar' 
70 Ibidem 
71 Katholiek Zondagsblad, 13 dec 1908 
72 Ibidem, 12 dec 1909 
73 Notulen bestuur Kath Bouwvakarbeidersbond (mei 1919), Arch R.K Bouwvak Vanaf mei 

1918 tot mei 1919 was het aantal leden gegroeid van 209 tot 297 
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74. Herderlijk schrijven van het Nederlandse episcopaat (november 1918); en van 10 dec. 1918. 
In het laatste schrijven werd een zestal verboden genoemd. Katholieken die zich hieraan niet 
hielden moesten de sacramenten geweigerd worden. De brief moest voortaan elk jaar op een 
zondag in december worden voorgelezen. De Arnhemse pastoors organiseerden op dezelfde 
avond een propaganda-avond om de "bekering" van katholieke arbeiders meteen mogelijk te 
maken. 

75. Smit, 50 ¡aar Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, p. 9. 
76. 'De katholieke werkliedenvereeniging 45 jaar'. 
77. Nijhoff, Schrage, 'Van bondslokaal tot stemloket'. 
78. In dit jaar werd een Icdencampagne gevoerd bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 

aartsdiocesane bond. 
79. Notulen bestuur Kath. Bouwvakarbeidersbond Arnhem (17 nov. 1948), in: Arch. R.K. Bouw

vak. 
80. Jaarverslag Katholieke Bouwvakarbeidersbond Arnhem, 1953, in: ibidem. 
81. De Ladder, 24 oct. 1959. In 1958 was Arnhem-zuid bewerkt. In totaal werden 50 nieuwe leden 

ingeschreven. 
82. Agenda en notities pastoorsvergadering, 30 maart 1960. Voorzitter Rutten bracht deze kwestie 

ter sprake. 
83. Notulen bestuur Kath. Bouwvakarbeidersbond Arnhem (24 maart 1961), in: Arch. R.K 

Bouwvak. 
84. Brief bestuur NKV aan pastores te Arnhem (1 febr. 1978), in: stukken over Pastorale Raad 

van pater Kiene. Gesteld werd dat de communicatie tussen de plaatselijke vakcentrale en de 
parochies ernstig verstoord was, maar dat het tijd werd om het contact aan te trekken. In de 
tweede hein van 1978 vonden vervolgens een aantal bijeenkomsten plaats waar bestuurders, 
leden en geestelijken hun licht heten schijnen op de gevolgen van de federatie voor het 
levensbeschouwelijke gedachtengoed. 

85. Notulen bestuur de Hanze (21 mei 1964), 'm: Arch. Hanze Arnhem. 
86. Verslag bijeenkomst met bestuur van Adelbertverenigjng Arnhem (9 dec. 1950), in: Arch. 

Adelbert, inv. nr. 148. 
87. Brief Venings aan Geukers (17 maart 1953), in: ibidem. 
88. Jaarverslag van den Amh. R.K. Volksbond 1915, p. 33 
89. Notulen bestuursvergadering de Hanze (27 jan. 1914), in Arch. Hanze Arnhem. 
90. Brief J.Th. Reyers aan H. Bisterbosch en J. van Buggenum (8 april 1949), in: Collectie Bis-

terbosch. 
91. Vergadering KVP, 6 april 1949. Zie: Arnhems Dagblad, 7 april 1949. 
92. Jaarverslag van den Amh. R.K. Volksbond 1915, p. 33 
93. Ontleend aan Katholiek Nederland. Orgaan van het Centraal Bureau voor de KSA in Nederland 

9(1917)-14(1922). 
94. Brief Stockmann aan aartsbisschop (2 aug. 1927), in: AAU, dekenaat Arnhem. 
95. Het Gesprekcentum was rond 1950 opgericht om "door onderlinge gedachtenwisseling de 

verschillende katholieke standsgroeperingen in Arnhem dichter bij elkaar te brengen". 
Adelbert kwam in 1955 met het voorstel dit centrum onder te brengen in de Raad van 
Overleg. Hiermee zou een eind kunnen komen aan het kwijnende bestaan van deze raad die 
als opvolger van de Contactcommissie van KAB en Hanze iets vóór 1950 was ingesteld. Brief 
bestuur Adelbertverenigmg aan leden (23 maart 1955), in: Arch. Adelbert, inv. nr. 148. 

96. Katholiek Zondagsblad, 5 juni 1898, nr. 23. 
97. Katholiek Zondagsblad, 28 augustus 1898, nr. 35. 
98. Katholiek Zondagsblad, 35(1916) 19 maart, nr. 12: Een bericht naar aanleiding van 20 jaar 

Kruisverbond te Arnhem. 

13. Organiseren en mobiliseren: samenvatting en besluit 

1. Zo werd bijvoorbeeld het verenigingsgebouw van het NKV in een aparte stichting onder
gebracht en buiten de fusie met het NW gehouden. 
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2. De RKWV nam in de jaren twintig een vrijgestelde in dienst ten behoeve van secretariële 
werkzaamheden, de R.K. Bouwvakkersbond kende een gesalarieerd bestuurder, de coöperatie 
had een bedrijfsleider in dienst. 

3. Het Elisabeth Gasthuis kreeg een geneesheer-directeur in 1921 en een administrateur in 1926, 
de zuster-econome van Insula Dei werd pas in 1964 vervangen door een leek. 

4. De memories van successie vormen wellicht de enige bron voor een onderzoek naar de male 
waarin katholieken in de negentiende eeuw hun inkopen deden bij of hun karweitjes toever
trouwden aan geloofsgenoten. Over deze praktijk in de twintigste eeuw staan ons alleen 
enkele mondelinge mededelingen ter beschikking. 

5. Brief RKWV aan Kerkbestuur Joannesparochie (11 maart 1938), in: Arch. Joannesparochie. 
6. Willemsen, De volkshuisvesting Arnhem, p. 97. 
7. In de jaren dertig werden door de Hanze ledenlijsten verspreid, opdat de katholieke klanten 

wisten bij wie ze het best terecht konden. Een ander voorbeeld uit de kring van de mid
denstand. Op de Hanze-ledenvergadering van 13 dec. 1938 klaagde een lid over het feit dat 
de onderwijzeressen van de katholieke school in de St. Jansstraat de kinderen adviseerden bij 
de НЕМА te kopen. 

8. We hebben de volgende verkiezingen als graadmeter gekozen: 1923 (zowel mannen als 
vrouwen algemeen kiesrecht) 1931, 1939, en 1949. Voor 1960 hebben we het gemiddelde 
tussen 1958 (30.8) en 1962 (30.2) genomen. Het cijfer bij 1970 verwijst naar de laatste 
verkiezingen waar de katholieken met een eigen lijst kwamen, namelijk die voor leden van de 
Tweede Kamer in 1967. De cijfers over de vakcentrales zijn ontleend aan Van Otterlo, 
Moderne vakbeweging. Voor 1940 is het cijfer uit 1936 genomen. 

9. Voor de cijfers over politieke orthoxie geldt dezelfde toelichting als bij tabel 31. De andere 
cijfers zijn eerder in dit boek gepresenteerd. Het gemiddeld kerkbezoek in 1956 staat vermeld 
onder 1950. De vullingsgraad van het katholiek onderwijs is niet in de tabel opgenomen omdat 
deze moeilijk is vast te stellen. De referentiegroep zou moeten bestaan uit het totaal aantal 
gedoopte kinderen. De vullingsgraad van organisaties is slechts bij benadering en incidenteel 
bekend. 

10. Informatie over de Gelderse Spaarbank ontleend aan het eerste notulenboek, dat door de 
laatste voorzitter FA. Donders in eigen beheer bewaard wordt. 

11. Katholiek Zondagsblad, 9 juli 1899. 
12. Andere aanvragers waren het algemene Arnhemsch Drankweercomite en de afdeling Arnhem 

van de Nederlandse Onderwijzers Propagandaclub. Zie: Verslag Gemeenteraad Arnhem 1910, 
p. 1730-1740. 

13. Dit mechanisme is op heldere wijze uit de doeken gedaan door Bevers, 'Particulier initiatief 
en cultuur', p. 279. 

14. De kieswet van 1896 voerde het zogenaamde attributief kiesrecht in. Om aan de verkiezingen 
mee te mogen doen, moesten kiesgerechtigden zich laten registreren in kiesregjsters. 

15. Katholiek Zondagsblad, 25 oct. 1908. 
16. Ibidem, 29 juni 1919. 
17. Brief Haver, secretaris van Recht voor Allen, aan de Vincentiusvereniging (26 mei 1918), in: 

Arch. WA. De Vincentiusvereniging kwam dit overigens, na raadpleging van het landelijke 
hoofdbestuur, als ongewenst voor. 

18. Notulen bestuursvergadering R.K. Bouwvakarbeidersbond (sept 1920), 'm: Arch. ЯК Bouwvak. 
19. Arnhems Dagblad, 13-11-1952. 
20. In de jaren vijftig bestond er nog een Katholiek Bureau voor Organisatie en Propaganda te 

Arnhem. Dit particuliere bureau leverde op verzoek delen uit een adressenbestand van meer 
dan 100.000 katholieke gezinnen over Nederland verspreid. Het gaf daarnaast adviezen bij het 
organiseren van acties. Bron: Katholieke Adressendienst. Brochure van het Katholiek Bureau 
voor Organisatie en Propaganda. 

21. Dat gold bijvoorbeeld voor een in 1946 heropgericht propagandacomité in de Jozefparochie 
22. Pastoorsvergadering (4 febr. 1953), in: Arch. H. Hartparochie, collectie Metz. 
23. Wanneer we aannemen dat organisaties centraal staan wanneer ze met tenminste 50% van 

alle andere organisaties directe contacten kunnen onderhouden, dan voldeden er in 1870 drie 
aan dit criterium, in 1890 zes en elf in 1900, vijf in 1910, een in 1920 en in de overige 
peiljaren geen enkele organisatie. 
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24 Wij hebben de zogenaamde bestuursbelasting buiten beschouwing gelaten Deze bestuurs-
belastmg is gelijk aan het aantal directe contacten gedeeld door het aantal bestuurders van die 
organisatie 

25 Voorbeelden hiervan zijn het Walburgishoije dat nauw gelieerd was met het kerkbestuur van 
de Walburgisparochie, de R К Reclasseringsvereniging vanwege haar statutaire band met de 
Vmcentiusvereniging, en het R К Maatschappelijk Ziekenhuiswerk op grond van haar relatie 
met het Elisabeth Gasthuis 

26 Tussen het Elisabeth Gasthuis en Insula Dei hepen de volgende sterke relaties M=5 in 1910, 
M=6 m 1920, M=5 ш 1930 en m 1940 Tussen R К Schoolbestuur St Wilhbrord en Insula Dei 
M-6 ш 1920, ΜΆ m 1930 en ш 1950 en М = з ш 1940 Tussen Wit-Gele Kruis en Insula Dei 
м«4 ш 1930, tussen Wit-Gele Kruis en Wilhbrord M=3 in 1930 en м=4 ш 1930 Opmerkelijk 
sterke relaties waren er ш 1910 tussen de Gelderse Spaarbank en Geloof en Wetenschap, in 
1920 tussen de Gelderse Spaarbank en het R К Armbestuur, in 1940 tussen de RKSP en de 
kath fractie in de gemeenteraad m 1940 (M-4), en de kath fractie en de Kath Ambachls-
school ш 1950 (M = 3) 

14 De katholieke elite te Arnhem: een introductie 

1 Zie hoofdstuk 1 voor een uitvoerige beschnjvmg van het theoretische perspectief 
2 Gegevens over de bestuurssamenstelling van katholieke organisaties te Arnhem hebben we 

verkregen uit diverse schriftelijke bronnen Achtereenvolgens hebben we geraadpleegd 
gedenkboeken van en publicaties over Arnhemse kathoheke instellingen, archieven van 
parochies en andere kathoheke instellingen te Arnhem, het Aresboek van Arnhem en omstre
ken, jaargangen 1856 1939, (het gemeente-archief stelde ons gegevens uit die adresboeken op 
formulieren beschikbaar), diverse kathoheke adresboeken, jaarboekjes en parochiegidsen 
Voorts hebben we bestaande organisaties schriftelijk geconsulteerd, en informatie verzameld 
tijdens interviews Informatie over provinciale, aartsdiocesane en landelijke katholieke functies 
hebben we hoofdzakelijk ontleend aan de Pius-atmanak en aan de collectie Knipsels van het 
KDC Beginjaar en eindjaar van een functie hebben we m met alle gevallen exact kunnen 
vaststellen We hebben daarom gepoogd om de beschikbare informatie af te stemmen op de 
door ons gebruikte peiljaren Op basis van beginjaar en eindjaar van de functies hebben we 
voor een aantal peiljaren de bestuurlijke elite geselecteerd 

3 De Vnes, Elite en electoraat, ρ 37 
4 Kampioenen waren J van Leeuwen, hel 'tunmerbaasje van O L Heer', met meer dan 60 jaar, 

de oud-zouaaf en schoenmaker С Beugel met ruim vijftig jaar, en accountant, politicus J 
Usselmuiden die vanaf 1904 tot ca 1960 deel uit maakte van de bestuurhjke elite Veertig jaar 
of meer gold verder voor aannemer J Lankhorst van 1860-1900, bakker M van der Velden 
van 1860-1900, zijn zoon bakker J van der Velden van 1880-1920, boekdrukker.uitgever J G 
Verhoeven van 1880-1920, horlogemaker G van der Eerden van 1880-1920, onderwijzer H 
Braam van 1880-1930, letterzetter В Paassen van 1900-1940, notaris S Roes van 1890-1930, 
jurist, politicus Ρ van Nispen tot Sevenaer van 1900-1940, huisarts van Niekerk van 1910-1950, 
administrateur С Groos van 1920-1960, baronesse J van Voorst tot Voorst van 1920-1960, en 
tenslotte lakenkoopman FA Donders van 1930 1970 

5 Deze these is ontleend aan Granovetter, 'Weak ties' 
6 Begheyn en Tromp, Katwijk 1831-1981, ρ 45 
7 Bedoeld zijn ber drie kostscholen van de paters Jezuïeten het Sint WilhbrorduscoUege te 

Katwijk uit 1831, Rolduc m het bisdom Roermond (1843) en het Canisiuscoüege te Nijmegen 
(1901) We hebben de ledenlijsten van de Grote Sociëteit en de Buitensocieteit voor zover 
mogehjk voor deze hele periode onderzocht op namen van de kathoheke bestuurders GAA, 
Arch van de Groóte Sociëteit, invnr 12 GAA, Arch van de Buitensocieteit, ledenlijsten 1862-
1882, 1883 Tenslotte is ook gekeken naar het lidmaatschap van de sociëteit Concordia 
Uitvoerige ledenlijsten zijn met beschikbaar Daarom zijn alleen de bestuurders van deze 
derde algemene sociëteit meegenomen 

8 Rolduc 1843-1943 
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9 De betekenis van old-boy networks wordt voor Engeland op fraaie wijze beschreven in Heald, 
Networks 

10 Informatie over kathoheken m stedelijke besturen en commissies vóór 1920 ш het Algemeen 
Armbestuur vertegenwoordigden LJ Sprenger (1833-1840) en W Otten (1840-1855) de 
kathoheken, m het Burgerlijk Armbestuur treffen we de namen aan van H Kolfschoten (1867 
1883), S Roes, (1883-1893), Ρ van Nispen tot Sevenaer (1893 1904), en Ρ Cremers (1904-
1925), de eerste katholiek m het bestuur van de Dne Gasthuizen was J Van Voorst tot 
Voorst (1909-1914), daarna volgde Ρ Cremers (1915-1939) en H van de Sand (1923-1940), 
ш de Commissie van toezicht op het onderwijs zaten H F Thijssen (1858-1910) en G В Roes 
(1904-1915), m het bestuur van de Woningbouwvereniging Openbaar Belang R Kolfschoten 
en Ρ van Nispen tot Sevenaer, in de Kamer van Koophandel J Verwaayen (1858-1876), A 
Vongers (1856-1869), L Hasselbach (1880-1887), R Kolfschoten (1888 1914), N HiUen (1915-
1922), A van de Ven (1915 1918) en С Witte (1919 1922) 

11 In het bestuur zaten kathoheken als wijnhandelaar, raadslid R Kolfschoten, notaris S Roes, 
advocaat G В Roes, Ρ van Nispen tot Sevenaer, en boekdrukker, uitgever J G Verhoeven 

12 Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, ρ 63 
13 De graad van verwantschap kan op basis van zowel genealogische als sociale entena worden 

vastgesteld Wij hebben gekozen voor een genealogisch criterium Als motief hiervoor geldt 
dat er voor een tijdsbestek van anderhalve eeuw nauwelijks generaliseerbare uitspraken te 
geven zijn over de sociale betekenis van bepaalde relaties van bloed en of aanverwantschap 
In navolging van histoncus-antropoloog Plakans nemen wij de genealogische afstand als 
maatstaf voor de verwantschapsgraad De primaire relaties van ego komen voort uit directe 
verwantschap via huwelijk of geboorte de relaties man vrouw, ouders-kinderen, broers-zussen 
Secundaire verwantschappen zijn die tussen ego en de primaire verwanten van ego's eerste
graads verwanten grootouders, kleinkinderen, oom, tante, neef, nicht, zwager, schoonzus, 
schoonouders, schoonzoon Hun primaire verwanten behoren tot ego's tertiaire verwanten 
Hiertoe behoren dan bijvoorbeeld de volle neven (first cousins), ouders van schoonzoon of 
-dochter, en overgrootouders Onze vooronderstelling is nu dat naarmate de genealogische 
afstand tussen twee personen toeneemt, de sociale betekenis van die relaties zal verminderen 
Op grond van aanwijzingen m de literatuur mogen we wel aannemen dat de affectieve en 
sociale betekenis van derdegraads en zelfs vierdegraads verwantschapsrelaties per standsgroe-
penng uiteen zal lopen in aristocratische milieus worden familiebanden het sterkst geculti
veerd Zie Plakans, Kinship in the past Vervolgens is een een onderscheid gemaakt m 
horizontale en verticale relaties Horizontaal zijn relaties tussen personen van genealogisch 
gelijke generaties, verticaal zijn relaties tussen personen van uiteenlopende generaties Door 
aan elke relatie kenmerken te verbinden zoals de aard en de nchting van het generatieverschil 
kunnen we naar behoeften bepaalde typen relaties selecteren De verticale relaties verschaffen 
een ingang op diachronisch onderzoek naar de betekenis van famihsme Vergelijk Kuiper, De 
voormannen, ρ 400 

14 Om een paar voorbeelden te noemen, het reglement van de Sociëteit van St Jan uit 1854 
bepaalde "Niemand kan tot hd der directie gekozen worden, die tot eenig ander lid derzelve 
ш of nader dan den 2den graad van bloedverwantschap zal staan, of die den vollen ouderdom 
van vijf en twintig jaren met heeft bereikt" Reglement voor de Sociëteit Si Jan, art 4, 
vastgesteld op 27 november 1854 Voor de timmerhedenvereemgmg lag de grens op 23 jaar 
Reglement RK Timmerliedenvereemging St Joseph, art 5, vastgesteld 11 januari 1874 Het 
reglement van Insula Dei uit 1863 bepaalde eveneens dat de derde graad van bloed- of 
aanverwantschap mocht, maar dat zij, "die aannemers of leveranciers van eenig werk, 
goederen, of mondbehoeften zijn, die uit de fondsen van het gesticht worden voldaan" met 
voor verkiezing als regent ш aanmerking kwamen De bisschop kan dispensatie verlenen 
Beperkingen aan de duur van een bestuurshdmaatschap waren er met of nauwelijks, ook met 
bij de R K. Volksbond De volgens een vastgesteld rooster aftredende leden waren direct 
herkiesbaar, zie Reglement van beheer van het R.K. Besteedelingenhius voor weezen en bejaarde 
lieden, Insula Dei, art 32, vastgesteld 1 juni 1863 Die bepalingen bleven ongewijzigd bij de 
statutenherzieningen m 1882 en 1907 

15 Voor de bestuurlijke ehte van 1850-1920 konden we relaties m de eerste, tweede en derde 
graad vaststellen, voor die van 1921-1985 hebben we het systematisch onderzoek moeten 
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beperken tot relaties in de eerste en tweede graad Incidenteel hebben we verder liggende 
verwantschappen kunnen identificeren Opgemerkt zij dat we geen onderscheid gemaakt 
hebben tussen stiefkinderen en kinderen, tussen eerste en tweede huwelijken en dergelijke BIJ 
het vaststellen van de aard en graad van verwantschap hebben we deze zaken verwaarloosd 
en bijvoorbeeld een stiefkind ab een zoon of dochter geclassificeerd Het te Arnhem ontbre 
ken van de bevolkingsregisters van vóór 1940 was een ernstige handicap bij het onderzoek 
naar familierelaties Mede daarom was de uitgebreide medewerking van familieleden van 
Arnhemse bestuurders en van vele gemeente-archivarissen van grote betekenis Achteraf 
kunnen we constateren dat — ondanks deze handicap — voor de pcnode tot 1940 nagenoeg 
alle benodigde biografische kenmerken en gegevens over onderlinge familierelaties verzameld 
konden worden Voor de penode daarna hadden we rekening te houden met wettelijke 
restricties ш verband met de privacy Gegevens over huwelijkspartners konden ons helaas niet 
verstrekt door de afdeling Bevolking van de gemeente Arnhem 
Bij het verzamelen van gegevens over familierelaties hebben we de volgende weg gevolgd 
Eerst hebben we algemene genealogische en biografische bronnen geraadpleegd zoals 
Nederlands Adelsboek, 's-Gravenhage 1903 1988, Nederlands Patriciaat, 's-Gravenhage, 1910-
1988, het Kwartierstatenboek, en de collectie Knipsels van het KDC Vervolgens zijn geneaio 
gieen van enkele afzonderlijke families bekeken Het ging hierbij om Van der Eerden, 
Donders, Het Tilburgse geslacht Donden, Van der Hoek, Spoelstra, Van Brandersknecht 
Klumpe tot minister Klompé, Beernink, Terwindt, Janssen, 'Verwaayen', Hamers, Samenvatting 
van de genealogieën der geslachten verbonden met het concern Vroom en Dreesmann, Thijssen, 
Het geslacht Roes Daarna hebben we schriftelijke verzoeken gencht aan vele gemeente 
archieven, en het famihe-advertentie-archief van het Centraal Bureau voor Genealogie 
bekeken Ontbrekende gegevens hebben we aangevuld met behulp van de registers van de 
Burgerlijke Stand te Arnhem 

16 Een voorbeeld hiervan is de familie Donders en de Gelderse Spaarbank H F Donders werd 
in 1899 gekozen als voorzitter van het eerste bestuur, zijn kleinzoon FA was voorzitter m 
1967 toen de bank werd opgeheven 

17 Bij de interpretatie van de gegevens ш deze tabel dienen we er wel rekening mee te houden 
dat de bestuurlijke elite met voor de hele penode op identieke gronden is geselecteerd 

18 Zie voor het begrip machtsdomem Felling, Lokale netwerken, ρ 232-233 

15. Van adel tot arbeiders elites van 1850-1920 

1 Zie hoofdstuk 1 Etzioni, Active society, ρ 402-406 
2 Boekholt, Lager onderwijs m Gelderland, ρ 275 
3 Deze twee maakten als enige Gelderse afgevaardigden van kathoheken huize deel uit van de 

nationale vergadering A van Lamsweerde was de jongste zoon van G van Lamsweerde, A 
van Hugenpoth tot Aerdt was een van de twaalf kinderen van G van Hugenpoth tot Aerdt 

4 Boekholt, 'De Gelderse kathoheken en de schoolstrijd', ρ 173 
5 Hun vader maakte sedert 1817 deel uit van de Gelderse provinciale staten en was kort 

daarvoor in de adelstand verheven 
6 Boekholt, Lager onderwijs m Gelderland, ρ 95 en ρ 197 Na een tijd werkzaam geweest te zijn 

bij het hooggerechtshof in Den Haag werd hij m 1838 hd van de Eerste Kamer Dat bleef hij 
tot 1848 

7 Zie geneagram van de familie Van Nispen tot Sevenaer 
8 Boekholt, Lager onderwijs m Gelderland, ρ 197-217 
9 Bij de behandeling van de Onderwijswet van 1857 zou die kathoheke verdeeldheid op 

flagrante wijze blijken Zie hoofdstuk 9 
10 In 1848 tekende het R K. Armbestuur bezwaar aan tegen de oprichting van de Vincentius

vereniging Ook pastoor WiUemsen aarzelde om zijn steun te geven Zie Eyt, 'Een poging tot 
disaphnenng van arme kathoheke gezinnen' 

11 Brief Meeuws aan Hoefdraad Vincentiusvereniging (1 juli 1856), m Arch HR Vine, map 
Arnhem, nr 3247 



12. Reyers was van 1860-1870 armbestuurder en van 1874-1883 regent van Insula Dei. 
13. Brief van geroyeerde leden naar de Hoefdraad Vincentiusvereniging (24 nov. 1864), in: Arch. 

HR Vine. Zij protesteerden tegen het ontslag. De hoofdraad beval vervolgens een boetedoe
ning door middel van een retraite aan en zond hen voor nader overleg naar deken Brouwer. 

14. Jaarverslag Vincentiusvereniging Arnhem 1873. 
15. Notulen BR Vine. Arnhem (7 juni 1875), in: Arth. WA. Sinkel stelde m de vergadering dat 

"hoewel de Vincentiusvereniging zich in het algemeen verre van politiek houdt, toch uit 
aanmerking van het hoge gewicht der aanstaande verkiezingen, met het oog op de onderwijs-
kwestie, een uitzondering op deze regel zeker gewettigd wordt". Hij zei vervolgens in het 
algemeen tegen het aanbevelen van een niet-katholiek te zijn, maar de omstandigheden gaven 
de katholieken geen andere keus. 

16. Zie hoofdstuk 9. 
17. Notulen BR Vine. (26 mei 1874), in: Arch. WA. Sinkels' verwachtingen ten aanzien van de 

overige leden: "wanneer 32 leden zich eene hoofdelijke omslag ad ƒ10,- per üd, in wekelijkse 
termijnen van 0,20 te voldoen, voor een jaar laten welgevallen, zou daaruit de som ontstaan, 
groot genoeg om door bijvoeging uit de kas tot op ƒ700,- gebracht te worden, terwijl de 
resterende ƒ300,-, als dan, door de bureauleden zou worden bijeengebracht". Alle 32 leden 
bleken hiertoe bereid. 

18. Advocaat A. Sinkel (1833-1876) was een oomzegger van de stichter van de bekende winkel 
van Sinkel, het eerste moderne warenhuis in Nederland. Verschillende familieleden maakten 
elders een carrière binnen de katholieke beweging. Zie over de familie Sinkel: Miellet, 
'Westfaalse ondernemers' en Hamers, Samenvatting van de genealogieën. 

19. Brief BR Vine, aan HR Vinc.(9 aug. 1876), in: Arch. HR Vine, map Arnhem, nr. 1007. 
20. Ontleend aan Vijfenzeventig jarig jubileum, p. 11. 
21. Cremers ijverde voor de totstandkoming van katholieke kiesverenigingen, werd voorzitter van 

de Gelderse en de landelijke bond daarvan, en kreeg in 1888 een zetel in de Tweede Kamer. 
Dat Schaepman behalve in de verte verwant ook zijn politieke voorbeeld was, bleek in 1891, 
toen Cremers zijn kamerzetel aan hem afstond. Cremers was namelijk in zijn kiesdistrict wel 
herkozen als lid van de Tweede Kamer, Schaepman niet in het zijne. Als waardering hiervoor 
werd hij door de Provinciale Staten van Gelderland in 1893, op vijfenzeventig jarige leeftijd, 
afgevaardigd naar de Eerste Kamer. 

22. Zie De Post, 9 maart 1889 en 14 jan 1891. Schaepman trad onder meer als spreker aan bij de 
opening van het gebouw van de RK Volksbond in 1895, bij het 50-jarig jubileum van de 
Vincentiusvereniging in 1898. 

23. Burgemeester van Pannerden waren van A. Robbers van 1841-1852, en M. Ras van 1888-1892. 
Over de families Robbers en Ras ons inlichtingen verstrekt door archivaris J.Th. M. Giesen 
van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, 5 nov. 1986. Robbers begon in Arnhem 
een wijn en azijnfabriek. Zoon J. (1846-1945) nam de wijnhandel over en verkocht deze later 
aan de familie Donders. Zoon H. (1848-1900) was zouaaf. Hij huwde een dochter van A. 
Jürgens, de stichter van de boterfabriek te Oss. Th. Terwindt was van 1841-1852 burgemeester 
van Millingen; Schaepman was burgemeester van Tubbergen. Hij werd in 1857 door politieke 
moeilijkheden gewongen de wijk te nemen van Tubbergen naar Arnhem, de geboorteplaats 
van zijn vrouw. Hij werd medefirmant van Van Rooy en co, een groothandel in textiel
producten die was opgezet door zijn zwager H. van Rooy. Meer informatie over de families 
Donders, Kolfschoten, Meeuws, Nieveler en Terwindt in de geneagrammen van bijlage 2. 

24. Een soortgelijke elite ontwikkelde zich in die tijd ook te Nijmegen. Zie: Maas, Sociaal
democratische gemeentepolitiek, p. 126-127. 

25. De volgende bronnen hebben we hiervoor geraadpleegd: Jaarverslagen van de Provincie 
Gelderland tot 1920; AAU, en archieven van Arnhemse parochies. 

26. Van alle bestuurders die vóór 1900 zijn overleden, hebben we de memories van successie 
geraadpleegd. Deze geven een uitvoerig overzicht van de samenstelling en omvang van de 
bezittingen van de overledenen, en voorts informatie over erfgenamen, schuldeisers, nog 
uitstaande financiële verplichtingen, en testamentaire beschikkingen. De memories van 
successie worden bewaard in het RAG. 

27. Zie: Feingold, 'Philanthropy, Pomp and Patronage', p. 158. 
28. Omschrijving ontleend aan Grote Winkler Prins, 1968, deel VII, p. 774. 
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29. Ontleend aan: Rosenthal, The purchase of paradise, p. 8. 
30. Dieben was kerkmeester van de Walburgisparochie van 1854-1872. Daarvoor was hij arm-

meester geweest en enige tijd regent van het R.K. Besteedelingenhuis. 
31. Memorie van successie 1883. Het vermogen van mevrouw Dieben-Peelen werd geschat op 

bijna ƒ70.000,-. 
32. C. van Lamsweerde (1801-1874) was een broer van A.F. van Lamsweerde. Zijn vermogen 

werd op ruim een half miljoen gulden getaxeerd en bestond onder meer uit landerijen (ruim 
100 hectaren) en een tweetal boerderijen. Bron: Memorie van Successie, 1874. In 1863 kocht 
hij voor ƒ1.000,- obligaties van Insula Dei, en in 1873 schonk hij een gouden monstrans aan 
de Eusebiusparochie. 

33. Bron: Memorie van Successie, 1884. Zijn vermogen werd getaxeerd op ruim een half miljoen 
gulden. Uit de memorie blijkt dat hij geld geleend had aan de Eusebiusparochie en het R.K. 
Kerkhof te Arnhem. Zie ook de geneagram van Van Nispen tot Sevenaer en Cremers. 

34. Memorie van Successie, 1885. 
35. Vader van Van Basten Batenburg was burgemeester van het Gelderse Lichtenvoorde. Voor 

de bouw van de Eusebiuskerk leende hij en zijn erven meer dan ƒ7.000,- aan het kerkbestuur. 
Een zus van de pastoor gaf daarnaast geld voor het hoofdaltaar in de kerk. In 1885 werd zij 
weldoener van het Elisabeth Gasthuis. 

36. Uit de memorie van successie blijkt dat het vermogen van Van Basten Batenburg geschat 
werd op ca. ƒ50.000,-. Het bestond onder meer uit 80 ha. land, 3 boerenplaatsen en een 
arbeidersplaatsje, een schoolgebouw in de Ridderstraat, en een hypothecaire vordering ten 
laste van de R.K. Timmerliedenvereniging. Deze vordering droeg hij over aan het kerkbe
stuur. Zijn drie kapelaans en het kerkkoor kregen ieder ƒ1.000,-, de Broederschap van 
Kevelaer ƒ200,- en de aartsdiocesane St. Ludgerusvereniging schonk hij ƒ1.000,-. 

37. Zie hierover Verhoeven, 'Engelen en mensen', p. 21. In concreto luidde het nieuwe artikel: 
"Eerelid van den Raad van Bestuur is de oudste broeder van den Stichter die dezen 
overleeft. Opvolger van dat eerelid diens laatste mannelijke bloedverwant in de familie Van 
Basten Batenburg, met dien verstande dat bij gelijkheid van graad de oudste voorgaat". Dat 
erelid kreeg als bevoegdheid met adviserende stem de vergaderingen bij te wonen, elk jaar 
gratis een arme zieke te laten verplegen en had te zorgen voor de naleving van de statuten. 
Bovendien was hij deelgenoot van de geestelijke verdiensten van de stichting. Tot in de jaren 
zestig bleef deze bepaling van kracht. De nazaten van Van Basten Batenburg maakten er 
nooit gebruik van. 

38. Veel informatie over de familie Cremers als grootgrondbezitters is te vinden in Verrips-
Roukens, Heren en boeren. Cremers werd in 1882 op slag een zeer vermogend man toen hij 
als enigste erfde van zijn overleden zwager (JJ. Cremers, 1806-1882, lid Eerste Kamer; op 
zijn beurt een zwager van minister van H. van Sonsbeeck, de minister van eredienst). Na 1884 
kon hij beschikken over de revenuen van het uitgestrekte landgoed dat zijn vrouw erfde. 

39. M. Schlosser overleed in 1876, H. Mulder in 1880. In de Memories van Successie werd hun 
vermogen geschat op ruim ƒ20.000,-. Informatie over het echtpaar Mulder is ontleend aan: de 
Memories van Successie; testamenten uit 1872 en 1875, in: GAA, Notariaat Roes; notulenboek 
St. Walburgjshofje, in: Arch. Walburgparochie, notulenboeken en jaarverslagen Vincentius-
vereniging Arnhem. 

40. Notulen BR Vine. (4 jan. 1877), in: Arch.WA. Zie ook: Schulte, Een eeuw onder de dekman
tel, p. 11 en p. 18. 

41. De ongehuwde mevrouw H.W. Peters legateerde behalve ƒ3.500,- aan obligaties van het 
Elisabeth Gasthuis eveneens een weiland ter grootte van 3 hectare aan de Eusebiusparochie, 
onder voorwaarde dat de opbrengst van dit land ten goede kwam aan een liefdadige stichting 
in die parochie, bijvoorbeeld een hofje voor de armen. Het kerkbestuur moest hierover 
beslissen. Het land werd in 1896 verkocht en hiermee was het Petersfonds een feit. Met 
behulp van dit fonds financierde de parochie vele activiteiten. Na 1945 werd het ondermeer 
aangesproken voor jeugdwerk en jeugdzorg. De gezusters 1.(1904) en H.L.C. Jansen (1911) 
stelden ƒ10.000,- beschikbaar aan het aartsbisdom voor het seminarie ter dekking van 
studiekosten van studenten uit de Martinusparochie. Jaarlijks bracht deze fundatie ƒ400,- op. 

42. Zie geneagram van de families Van Nispen tot Sevenaer en Cremers. 
43. Ibidem. 
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44 A M С van Lamsweerde (1839-1907), dochter van A F van Lamsweerde, huwde in 1864 met 
jhr F Tindal (1836-1908) Dit kinderloze echtpaar stond bekend als weldoener Bij het 
overlijden van mevrouw werd de Joannesparochie ƒ10 000,- njker (1 mis per week gedurende 
25 jaar), de Martinusparochie eveneens ƒ10 000,-, de Walburgparochie ƒ5000,-, Insula Dei 
ƒ5 000,- en de Algemene Armenzorg kreeg ƒ5 000, Bij het overlijden van Tindal m 1908 
legateerde hij ƒ5 000,- aan het R К Armbestuur, ƒ3 000,- aan de Vmcentiusveremging, ƒ5000,-
aan de Diacome van de Hervormde kerk en ƒ1000,- aan de Diaconie van de Evangelisch 
Lutherse kerk Voor het aanbrengen van een brandgeschilderd raam m het priesterkoor van 
de Joanneskerk stelde hij ƒ1000, beschikbaar Voor de versiering van de Arnhemse katho-
heke kerken had hij bij leven al meerdere malen geld gegeven, onder andere ƒ1000,- voor de 
communiebank m de Joanneskerk Het echtpaar Tindal van Lamsweerde was vanaf 1885 wel
doener van het Elisabeth Gasthuis Ter gelegenheid van het 25-jang jubileum van Van Basten 
Batenburg ab pastoor van de Eusebiusparochie ш 1883, schonk het echtpaar drie geschilderde 
ramen voor de kapel van het Elisabeth Gasthuis 

45 Over H Cremers zie geneagram van de families Van Nispen tot Sevenaer en Cremers 
Freule van Lamsweerde was een dochter van A F van Lamsweerde Zij legateerde in 1915 de 
volgende bedragen ƒ1 000,- aan de Vmcentiusveremging, ƒ4 000, aan R К Schoolbestuur St 
Wdlibrord, ƒ2 000,- aan Insula Dei en aan het R К Armbestuur, ƒ3 500, aan de Martinus
parochie (fundatie), en ƒ500,- aan de mel-kathoheke diaconieën 

46 Zie de geneagrammen van deze families 
47 De obligatielening van 1891 bestond uit 40 coupons van elk ƒ1000,- en was bedoeld voor de 

uitbreiding van het gesticht en de kapel De familie Dobbelmann kocht m totaal 8 obligaties 
De obligatielening van 1895 was even groot en bestemd voor de bouw van een school ш 
Klarendal H F Donders kocht zeven obligaties 

48 In 1896 leende het Ehsabeth Gasthuis ƒ100 000,- op de kapitaalmarkt Informatie over het 
Elisabeth Gasthuis ontleend aan Rekening en verantwoording over de jaren 1902-1910, ш 
Arch Elisabeth Gasthuis 

49 Statuten van de Stichtmg St Ehsabeth Gasthuis, artikel 13, goedgekeurd door de aartsbis
schop 8 mei 1890 

50 Informatie over de Gelderse Spaarbank is ontleend aan het eerste notulenboek 
51 De gegevens hiervoor ontleen ik aan Verhoeven, 'Engelen en mensen' en aan de in een schrift 

opgetekende mmuten van brieven van pastoor Schoemaker aan het bestuur van het FG, de 
priorin van de zusters van Munster en aartsbisschop Van de Wetering, in Arch Eusebius
parochie 

52 Ontleend aan De Katholieke Werkman, 10 aug 1894 Er waren ongeveer 2000 belangstellen
den 

53 Brievenschrift van pastoor Schoemaker, m Arch Eusebiusparochie 
54 Brief Schoemaker aan Van de Wetermg (15 nov 1901), m Ibidem 
55 Anderen waren Mevr Meeuws Reyners, de freules E en H van Grotenhuis, mevrouw 

Schrader-Grundemann en A G Terwmdt Ontleend aan Rekening en verantwoording over 
1902, m Arch Elisabeth Gasthuis 

56 Verhoeven, 'Engelen en mensen', ρ 25 
57 Ibidem, ρ 28 
58 Notulen kerkbestuur St Walburgisparochie (1895), m Arch WaJburgisparochie 
59 Vader W Tolhuizen werd na een 25 jarige camere als bestuurder van een vakorganisatie in 

1920 door zijn zoon Th opgevolgd Notulen bestuur R K. Bouwvakkersbond, 1 mei 1920, in· 
Arch R K. Bouwvak 

60 Voor de kathoheke functies buiten Arnhem zie de geneagrammen van de diverse families 
61 Thelen was gehuwd met M CJ Broenen, een dochter van armmeester WJ Broenen Hij 

werd meteen na zijn huwelijk lid en penningmeester van het R K_ Armbestuur (1874-1892) 
Vanaf 1889-1892 was hij president van de Sociëteit St Jan Hij was mede-oprichter en 
bestuurder van de Catharinaveremging en de R К begrafenisvereniging, en voorzitter van de 
Cie tot Bescherming van Ambachtsleerhngen 

62 Vóór 1887 was J G Verhoeven al uitgever/redacteur van de Nieuwe Zevenaanche Courant 
Deze krant ging m 1887 op ш De Post Zie De Post, 1 jan 1887 Zijn schoonvader was de uit
gever/drukker J J van Mastngt 
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63 Een aantal gegevens over de familie Verhoeven zijn ons schriftelijk beschikbaar gesteld door 
Mevr A Gribbng Verhoeven uit Tilburg, bnef van 22 maart 1988 Op grond van zijn 
kwaliteiten als schrijver werd de pas 23 jaar oude В Verhoeven ш 1920 gevraagd als 
secretaris van de Gelderse Katholiekendag Een jaar eerder kreeg hij het verzoek toe te 
treden tot het bestuur van de R К Openbare Leeszaal Illustratief voor zijn vroeg gevestigde 
reputatie ab schrijver was dat hij m 1919 door mevr Janzen-Hemmelder van de R К Raad 
voor Beroepskeuze benaderd werd met het verzoek een versje te maken dat als etiket op 
collectebusjes geplaatst kon worden 

64 Vader Th Verhoeven was van 1865 1886 hd van de Vmcentiusveremging en in de jaren 
zeventig ook penningmeester van het Jongenspatronaat Oom A was in de jaren zestig 
commissaris van de Sociëteit van St Jan 

65 Bernard Verhoeven vervulde de volgende functies in katholiek Arnhem bestuurder van de 
R К Openbare Leeszaal, Geloof en Wetenschap en R К Volksuniversiteit, R К Vereniging 
voor de Volkszang, R К Sportcentrale en hoofdredacteur van het Dagblad van Arnhem In 
Arnhem was hij verder nog bestuurslid van de Schouwburg en van het toneelgezelschap 
Theater Hij was van 1949-1952 hd van de Provinciale Staten van Gelderland, en van 1949-
1952 en 1956-1959 hd van de Tweede Kamer Hij werkte m de jaren vijftig als directeur van 
de toneelacademie ш Maastricht Verder vervulde hij bestuursfuncties in een aantal landelijke 
katholieke culturele organisaties, zoals Geloof en Wetenschap, het Aartsdiocesane comité voor 
de R К Universiteit, het Kath Centrum voor Nederlandse Cultuur, de Alg Kath Kunste
naarsvereniging, de Katholieke Fümactie, en het Kathohek Werkverband Amateurtoneel 

66 Rogier, Katholieke Herleving, ρ 406-408 
67 Van Dalsum schreef aan de Hoefdraad van de Vmcentiusveremging dat de meeste Vincentia-

nen ш Arnhem, met de bestuurders voorop, nauwelijks aan huisbezoek deden en de bonnetjes 
bij hen thuis heten afhalen Slechts 2 van de 36 Vincentianen waren hd van het Kruisverbond 
De bestuurders achtten zich te hoog voor het werk van de begrafenisvereniging en schiepen 
zo een grote kloof met de werkende leden Brief Van Dalsum aan HR (6 mei 1900), m Arch 
HR Vine, map Arnhem, пг 16834 

68 In 1890 was de uit Eist afkomstige Van de Pavert (1862 1938) voorzitter van de R К Tunmer 
hedenveremgmg, m maart 1892 sloot bij zich aan bij de R К Volksbond Hij ging daar een 
aantal functies vervullen, onder meer die van voorzitter van het Ziekenfonds Voor de R К 
Kiesvereniging was hij als bestuurder actief van 1896-1920 

69 Van de Pavert werd bij de opnehtmg van de Ned R К Timmerliedenbond ш 1902 meteen 
gekozen als penningmeester, Liethof als bestuurder 

70 J Otten (1860-1921) kwam van Giesbeek, gemeente Angerlo Zijn vader was daar bakker, 
tapper en winkelier Zijn broer was daar jarenlang kerkmeester Inlichtingen van J Th M 
Giesen, archivaris van bet streekarchivanaat De Liemers en Doesburg, d d 18 november 1986 
In 1904 was Otten als hd van een aartsdiocesane commissie betrokken bij de discussie rond 
de opzet van de patronaten 

71 Verrips, Heren en boeren, ρ 85 86 
72 J Holtus (1839-1919) meldde zich m 1869 aan als hd van de Vmcentiusveremgmg С Beugel 

(1847-1921) was een neefje van H Mulder, de voorzitter van de Vmcentiusveremgmg In 1867 
werd hij als hd aangenomen door de Vmcentiusveremgmg Met uitzondering van zijn jaren als 
zouaaf (1867-1869) en zijn tijd in Amsterdam (1870-1881) was hij tot aan zijn dood Vincen-
tiaan 

73 Van Oorschot, Eindhoven, een samenleving m verandering, ρ 154-155 Van Wijnbergen was de 
woordvoerder van de kathoheke reactie op het neutrale karakter van de vereniging Eindhoven 
Vooruit Als tegenpool stichtte hij m 1899 een kathoheke organisatie voor de middenstand 
de Leo-verenigmg 

74 ΚαΛ Zondagsblad, 1 febr 1904 
75 Liethof werd m 1907 op het nippertje herkozen als raadslid Evenals m 1901 gaven ook m 

1907 de stemmen van niet-kathoheken de doorslag Binnen Recht voor Allen bestond 
onenigheid over zijn candidatuur Er was toen voor hem een apart verkiezmgscomité gevormd 
In 1927 trok hij zich op eigen houtje terug als raadslid Bron Nieuwe Amhemsche Courant, 
25 mei 1927 

76 Kath Zondagsblad, 1 febr 1914 
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77 De vader van A van Wijnbergen (1869-1950) was wethouder van Apeldoorn Zijn oudere 
broer woonde rond de eeuwwisseling ш Arnhem en was bestuurder van de Gelderse Spaar
bank Zijn vrouw Ρ baronesse van Wijnbergen-vao Sonsbeeck was in haar Arnhemse periode 
presidente van het Centrale Annapatronaat voor meisjes, bestuurder van de R K. Meis
jesbescherming en van de R К Hulp m de Huishouding Zijn zus freule M van Wijnbergen 
(1870-1930) bestreek het hele veld van typisch vrouwelijke activiteiten het meisjespatronaat 
(zowel op parochieel, stedelijk als aartsdiocesaan niveau), de R К Meisjesbescherming, de 
Elisabethveremgmg, de R К Vrouwenbond, de Mariaveremgmg, het R К Doorgangshuis, en 
Stella Maris In zijn Arnhemse tijd was A van Wijnbergen zelf behalve als hd van de Tweede 
Kamer ook nog werkzaam als voorzitter van het Aartsdiocesane Kruisverbond, voorzitter van 
de Kath Sociale Actie ш het aartsbisdom, bestuurder van de Vereniging Voor Eer en Deugd 
m het aartsbisdom, voorzitter van de Alg Bond van R К Kiesverenigingen, curator van de 
R К Leergangen en erelid van de Nederlandse Boerenbond 

78 Zie geneagram van de families Roes en Van Schaik 
79 Het Bureau voor Rechtskundig Advies aan Arbeiders werd ш 1906 opgericht door de 

Christelijke Besturenbond, waarvan Van de Pavert de eerste voorzitter was 
80 De sociaal-democraten zouden op die wijze moeten boeten voor het feit dat zij geen enkele 

aftredend raadslid van met sociaal-democratische huize als candidaat wilde steunen J van 
Schaik (jr ) was de aangewezen man voor de alliantie omdat hij zowel bij de kleine burgerij 
als bij de arbeiders vertrouwen genoot Vanaf 1909 had Van Schaik al een keer of vier 
candidaat gestaan, maar zonder resultaat 

81 Na zijn vestiging te Arnhem in 1913 werd Haver meteen hd van de R К Volksbond, en 
vervolgens bestuurslid van de Kiesvereniging en de R K. Propagandaclub Dr Schaepman In 
die hoedanigheid was hij een spil in de verkiezingscampagnes van 1918 en 1919 

82 BA Teunissen was bedrijfsleider van de coöperatie van de R K. Volksbond Hij zat een half 
jaar ш de raad en nam toen ontslag Van de Sand was zijn opvolger Nijenhuis werd m 1918 
voorzitter van de R К Bouwvakkersbond Omdat H Wools uit Arnhem vertrok nam 
Nijenhuis diens plaats als raadslid m 

83 A Janzen-Hemmelder (1873 1937) kwam van Deventer Zij begon haar bestuurlijke loopbaan 
ш 1912 in het meisjespatronaat In 1920 was ze daarnaast ook voorzitter van de R К 
Vrouwenbond, bestuurder van de R К Raad voor Beroepskeuze, de R K. Volksuniversiteit, 
het R K. Maatschappelijk Ziekenhuiswerk en de R K. Vereniging voor Volkszang Zij nam het 
initiatief tot de oprichting van een kath huishoudschool m 1919 H van de Sand (1871-1947) 
sloot zich in 1913 aan bij de Vmcentiusveremgmg en werd m 1917 na enige aarzeling lid van 
de R К Middenstandsvereniging (Ontleend aan ledenvergadering De Hanze, 11 sept 1917, 
m Arch Hanze ) Zijn vader was bestuurder van de St Janssocieteit geweest, ooms en neven 
behoorden eveneens tot de bestuurlijke elite van de katholieke beweging 

84 Notulen BR Vine (mei 1919), in Arch WA 
85 In mei 1920 trad В Paassen als gesalarieerde beambte in dienst van de R К Werklieden

vereniging St Joseph, de R К Raad voor Beroepskeuze en de Centrale Patronaatscommissie 
Nog voor zijn installatie als raadslid werd Wools gesalarieerd bestuurder van de Nederlandse 
R К Bond van Meubelmakers, Behangers en Stoffeerders Bron De Gelderlander, 26 aug 
1919 Zijn opvolger ш de raad werd Nijenhuis Deze timmerman zat al sedert 1918 ш het 
landelijk bestuur van de Nederlandse R K. Bouwvakkersbond, en kreeg m 1921 een baantje 
als plaatselijke vrijgestelde Een andere vrijgestelde was de timmerman Reyers 

86 Verhoeven m het voorwoord van het Jaarboekje voor het katholiek leven m Arnhem e o, 1919, 
ρ 11 13 

16. Regenten en professionals: elites sinds 1920 

1 Zie hoofdstuk 14 
2 Zie hoofdstuk 8 over chantas 
3 Informatie over dit conflict hebben we ontleend aan Verhoeven, 'Engelen en mensen', ρ 17-

46, alsmede aan httAAU, Elisabeth Gasthuis 
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4 Rapport van de commissie mgesteld door de aartsbisschop tot onderzoek m zake het conflict 
m het St Elisabeth Gasthuis, december 192S, m AAU, Elisabeth Gasthuis 

5 Advies der Commissie uit het bestuur van het St Elisabeth Gasthuis, aangewezen door de 
vergadering van 12 dec 1928, inzake het Rapport van de Commissie, mgesteld door Ζ D H 
den Aartsbisschop, over het conflict ш genoemd ziekenhuis, maart 1929 Leden van deze 
commissie waren de pastoors Mocking en Van de Loo, en de leken Ρ Cremers, Ρ van 
Nispen tot Sevenaer en H van de Sand In AAU, Elisabeth Gasthuis 

6 Verhoeven, 'Engelen en mensen', ρ 44 
7 Informatie over de bestuurlijke verandermgen m het EG vanaf 1964 heb ik voor een groot 

deel ontleend aan een gesprek met mevrouw H M A Klompé, d d 29 jan 1988 
8 Bnef van Fraters van Utrecht aan provinciaal overste van de Broeders van Liefde te Eind

hoven (5 maart 1937), in Arch Fraters van Utrecht 
9 Brief van overste van Fraters aan de aartsbisschop (23 sept 1937), m AAU, dekenaat 

Arnhem Enkele maanden eerder had de bisschop toestemming gegeven aan de fraters om 
het meuwe werk aan te nemen Zij moesten naar eigen goeddunken onderhandelen Zelfs in 
het deftige regentencollege van Insula Dei vielen m 1936 kritische geluiden te beluisteren 
tegen het voorstel om religieuzen m te schakelen als arbeidskracht ten behoeve van een 
pension voor 'mensen op stand', een instelling die enkele regenten met als liefdewerk maar 
vooral als lucratieve onderneming wilden starten 

10 Hooyman, 1100 jaar Insula Dei, ρ 24-25 
11 Denk m dit verband bijvoorbeeld aan de competentiegeschillen tussen vrijwilligers en 

maatschappelijk werk(st)ers m de jaren vijftig, en de vervanging van priester directeuren en 
religieuze beroepskrachten m het jeugd- en gezmswerk door professioneel geschoolde leken 
ш de jaren zestig Zie hierover hoofdstuk 8 

12 Insula Dei was m Arnhem de hekkesluiter van deze ontwikkeling Vanaf 1963/64 het Insula 
Dei de salarissen ten goede komen aan de congregatie van de Zusters van Liefde, die op haar 
beurt een vergoeding ging betalen voor de huisvesting en het onderhoud van de religieuzen 
Informatie schriftelijk verstrekt door archivaris van de Zusters van Liefde te Rosmalen 

13 Zie brief van aartsbisschop Alfrink aan pastoor Ariens (12 aug 1957), in Arch Eusebtusparo-
chie 

14 De geneagrammen geven meer informatie over de fundaties van de leden van de families Van 
Nispen tot Sevenaer, Terwindt en Van Wijck Hier zij het volgende vermeld freule M van 
Wijnbergen stichtte een fundatie bij het R K_ Armbestuur en aan de Vmcentiusveremgmg, 
weduwe J Robbers Bijloos aan de Eusebiusparochie en Insula Dei 

15 In chronologische volgorde pastoor Schocmaker legateerde f500,- aan de Vmcentiusverem
gmg en aan Insula Dei, fl 000, aan het R К Armbestuur en Ω 000,- aan aandelen van de 
Gelders Spaarbank aan de Eusebiusparochie Glaudemans fundateerde flOOOO,- aan de 
Walburgisparochie Bos schonk m 1930 een bedrag van f3 300,- aan zijn parochie Dit bedrag 
had hij m 1908 ter leen verstrekt voor de bouw van een patronaat Voskuilen stichtte een 
fundatie van flOOO,- Stockmann legateerde (2000, aan de Walburgisparochie, Mocking 
hetzelfde bedrag aan de Eusebiusparochie, en Van Berkel aan de Martinusparochie 

16 Zie hoofdstuk 4 Als een traditionele weldoener stelde Van de Loo er belang in om via 
"goede werken" zijn naam voor het nageslacht te bewaren In 1939 stichtte hij het Meihofje 
dat woningen beschikbaar stelde voor armlastige ouderen uit de Jozefparochie 

17 We volstaan met enkele voorbeelden Toen in 1920 bekend werd dat er in het meuwe 
stadsdeel de Geitenkamp een parochie moest komen bood A Donders herhaaldelijk stukken 
grond te koop aan als bouwterrein voor de kerk In 1925 deed hij een bod op een huis dat 
Insula Dei van de Mariastichting had gekocht, onder bepaling evenwel dat hij bij wederver
koop de winst aan Insula Dei moest afstaan Hij mocht echter 10% van deze winst ter eigen 
dispositie aan zich houden voor de armen Bernard Verhoeven over A Donders ш het 
Arnhems Dagblad, 14 maart 1936 "prommente vertegenwoordiger van het met Arnhem 
zoozeer vergroeiende geslacht Donders", "buitengewoon scherpzinnig koopman", "voortref-
fehjk zakenman" en "een St Antonius in wereldsche zaken" In veel opzichten trad zoon 
FA Donders m de voetsporen van zijn vader Zie geneagram Donders 

18 H W Kohlmann kwam uit Duitsland, werkte in zijn jonge jaren m de mijnen, verloor daar 
een arm en hield zich vervolgens bezig met de huis aan-huis verkoop van potten en pannen 



Dit was het begin van een winkelketen, die in Arnhem bekend stond onder de naam 
HaWeKo Hij was betrokken bij de drankbestrijding en bij de R К Kiesvereniging Zijn broer 
Ρ Kohlmann (1873 1942) was beschermheer van het jongenspatronaat vanaf 1910, Vincen-
tiaan, en lid van het kerkbestuur van de Martinusparochie (1926 1932) Hij gaf opdracht om 
in een glas-m-lood venster van de Martmuskerk een afbeelding te verwerken van de familie 
Kohlmann Zie hierover Schulte, Een eeuw onder de dekmantel, ρ 37-38 Neef Ρ Η Kohl-
mann werd ш 1945 bestuurder van de Kohlmannstichting en van Insula Dei 

19 Zie geneagram familie Roes 
20 Bnef kapelaan F Schrader aan aartsbisschop Van de Wetenng (10 juni 1929), ш AAU, 

dekenaat Arnhem Het huis aan de Tivolistraat had een waarde van f9 500,- en werd door 
Van Schaak voor f8 000,- verkocht Om schenkingsrechten te ontlopen schonk hij dit bedrag 
m vier tweejaarlijkse termijnen m de periode 1929-1937 Notaris S Roes en zijn zoon Ρ Roes, 
de bankier A van der Ven, huisarts С Schoemaker, pastoor deken Stockmann en kapelaan 
F Schrader kwamen als bestuursleden van de Stichting Pius-X met kleinere geldelijke 
bijdragen over de brug Van Schalk stelde kort na 1945 een fors bedrag beschikbaar voor de 
stichting van een kerk op Plattenburg, de kerk van de m 1948 opgerichte Wdhbrordusparo-
chie Broa Bnef Voskuilen aan de aartsbisschop (18 dec 1947), ш AAU. Joannesparochie 

21 Voor de financiering van het tweede huis was aannemer, wegenbouwer H Vale bereid om 
onder eerste hypothecair verband een bedrag ter leen te verstrekken tegen een geringe 
jaarlijkse rente Die rente werd vervolgens beschikbaar gesteld door В Berentzen, directeur 
van een groot warenhuis Op aandrang van de stichting Pms X stemden de kerkbesturen en 
de aartsbisschop er in 1932 mee ш dat er eens per jaar op een zondag een jeugddag georgani
seerd zou worden, met een preek over de jeugdverenigingen tijdens alle missen, met in 
aansluiting daarop een schaalcollecte ten behoeve van het jeugdwerk Brief bestuur Pius-X 
aan aartsbisschop, 5 juli 1932, ш AAU, dekenaat Arnhem 

22 In 1947 gaf deken Voskuilen bijvoorbeeld uit eigen middelen f200,- voor het op te richten 
Kathohek Centrum Klarendal, de Vincentiusvereniging gaf een jaar later hetzelfde bedrag 

23 Katholiek Zondagsblad, 24 maart 1918 
24 In Katholiek Zondagsblad, 31 maart 1918 stonden de eerste giften vermeld De actie werd 

beëindigd in juh 1921 In de penode maart 1918 juli 1921 was er bijna f40 000,- binnenge
haald In 1921 begon een soortgelijke actie voor de kerk in de Jozefparochie 

25 Register van giften ten behoeve van het fonds voor de H Hartkerk, m An:h Eusebiusparo-
chie Dit register hep lot eind 1925 In totaal waren 44 weldoeners goed voor ruim f22 000, 
Deken Schoemaker gaf met f5 000,- het meest Daarna volgden J Robbers en Τ Witte Zie 
verder de geneagrammen van de diverse families 

26 Voor de bouw en inrichting van een meuw schoolgebouw werd m 1923 een grote lening afgeslo
ten Gegevens over de financiële stand van zaken rond de R K. HBS ajn ontleend aan Jaarver 
slagen der Provinciale Gelderse Vereniging voor RK Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs 

27 Een aantal parochies en de Manasüchting gaven vanaf 1932 jaarlijks flOO,-, Insula Dei 
verhoogde m 1932 de jaarlijkse bijdrage van f250,- tot fl 000,-

28 Brief DB van het sec aan de bestuursleden (6 juni 1961) m Collectie Janssen Bij de bnef was 
een lijst toegevoegd van namen "die in aanmerking zouden kunnen komen om eventueel 
benaderd te worden als mogelijke donateurs" 

29 Het ging om bedrijven als de AKU te Arnhem, de Coöperatieve Boerenleenbank in Eindho
ven, en het confectiebedrijf C&A 

30 In 1967 waren er m totaal nog 40 vmcentianen m Arnhem, m 1970 nog 29 en vijf jaar later 
was er nog een werkgroep over met in totaal 15 leden Van de conferenties bleef alleen de Si 
Jansconferentie over 

31 Kort na zijn benoeming aan de St Josephschool m 1882 werd Braam actief als bestuurder van 
respectievelijk de Sociëteit van St Jan, de R К Kledingcommissie, het R К Perscomité, de 
katholieke kiesvereniging, de R K. Propagandaclub, het beroepskeuzebureau en de onderwij 
zersveremgmg 

32 Van Herwijnen was actief m het Jongenspatronaat, het Vincentiuspatronaat, het Kathohek 
Armbestuur en de Vincentiusvereniging 
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33 J Meyer was in 1920 bestuurslid van de Nederlandse R К Bond van Post, Telefoon- en 
Telegraafpersoneel St Petrus, voorzitter van de Arnhemse afdeling van die bond, voorzitter 
van de R К Propagandaveremging, en secretaris van R К Kiesvereniging Recht voor Allen 
Zijn politieke carrière verliep als volgt lijsttrekker bij de verkiezingen ш 1923, raadslid van 
1923 tot 1939, wethouder van 1927-1935, hd van Provinciale Staten vanaf 1931, en van 1935-
1940 was hij hd van het partijbestuur van de RKSP 

34 J Reyers werd in 1914 voorzitter van De Kern van de R К Volksbond te Arnhem, hij was toen 
al secretaris van de R К Tunmerhedenbond In 1921 werd hij hd van het hoofdbestuur van 
de Nederlandse R К Bouwvakarbeidersbond St Joseph, in 1948 nam hij als districtsbestuurder 
afscheid van die bond Vanaf 1933 tot aan zijn dood in 1952 was hij secretaris van de Woning 
bouwvereniging St Eusebius In de jaren twintig trad hij op als secretaris van de R К Kicsvere 
niging en tot aan 1935 van de Arnhemse afdeling van de RKSP Vanaf 1935 tot 1940 was hij 
voorzitter van de RKSP alsmede bestuurder van de Algemene R К Propagandaclub 

35 Van de Sand was als bestuurder/adviseur onder meer betrokken bij de volgende organisaties 
en instellingen R K. Middenstandsbond De Hanze (Arnhem, Aartsbisdom, landelijk), 
Middenstandsraad, Ned Middenstandsbank, Elisabeth Gasthuis, Drie Gasthuizen, BR 
Vincentiusveremging, Vincentiusconferentie Eusebiusparochie, Gelders Comité Radboudstich-
ting. Nat Federatie Wit-Gele Kruis, Kamer van Koophandel Arnhem, Partijraad RKSP, R К 
doorgangshuis, Zangkoor Walburgisparochie Usselmuiden was buiten Arnhem actief als Ud 
van Provinciale Staten (1919-1931), Gedeputeerde Staten (1946-1956), Eerste Kamer (1931-
1933), Tweede Kamer (1933-1946), oprichter en eerste voorzitter van de Bond van R K. 
Gemeenteraadsleden in 1919, voorzitter van de Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis, 
bestuurslid van de nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis, bestuurslid Aartsdiocesane 
KSA, en bestuurder van het Nederlands R К Huisvestingscomité 

36 Kapelaan Waanders hield zich bezig met jeugdorganisaties, het R К Woonwagenwerk, de 
R К Arnhemse Sportbond en het R К Nijverheidsonderwijs Kapelaan E Welman was 
geestelijk adviseur van de werkliedenvereniging en de Volksuniversiteit In 1934 werd hij door 
de Arnhemse pastoors voorgedragen als vrijgesteld aalmoezenier voor de arbeid te Arnhem 
Brief Welman aan aartsbisschop (12 aug 1934), m AAU, dekenaat Arnhem 

37 Wubbe was als bestuurslid actief voor het Gelderse en het Aartsdiocesane Wit-Gele Kruis, 
alsmede voor de landelijke Vereniging voor R К Ziekenhuisdirecteuren 

38 Van der Plas, Uu het n¡ke Roomsche Leven, ρ 111 
39 Van Berkel werd in 1894 tot priester gewijd Hij maakte vele reizen, onder meer naar 

Jeruzalem, Rome, de Balkan, Palestina en Egypte In 1922 bezocht hij het Eucharistisch 
Congres te Rome Van 1906-1908 was hij kapelaan ш de Eusebiusparochie, van 1908 tot 1915 
pastoor van Hasselt, een bedevaartsplaats m Overijssel In de jaren dertig was hij voorzitter 
van de R К Vredesbond, afdeling Arnhem e o Onder pseudoniem van W van Hasselt 
schreef hij een bekermgsroman Wat geen oog heeft gezien Ook publiceerde hij een Practtsche 
manier om lederen dag het inwendig leven te onderhouden Daarnaast schreef hij zo nu en dan 
artikelen voor de Maasbode en Het Centrum 

40 Usselmuiden was in 1924 aangeklaagd wegens malversaties als accountant van de Hanzebank 
Van de Sand was als voorzitter van de R К Middenstandsvereniging direct betrokken bij deze 
bank 

41 Verslag Gemeenteraad Arnhem 1925, ρ 1849 
42 Ibidem, ρ 1864 
43 In februari 1925 sprak Hermans in de raad over de kathoheke St Michaelbewegmg Met spijt 

constateerde hij dat deze kritische beweging al weer bijna verdwenen was, omdat baron van 
Wijnbergen "temt leeuwen en beren en durft het zelfs met een aartsengel te probeeren", m 
Ibidem, ρ 243 

44 Ibidem, ρ 1997 
45 Ibidem, ρ 1947 
46 Ibidem, ρ 1962 
47 Dekenale verslagen van 1924 en 1926, ш AAU, dekenaat Arnhem 
48 Ontleend aan Het werk der Sociaal-Democraten De 'democratische' kathoheken waren tijdens 

de verkiezingen het mikpunt geweest van de reactionairen van de vrij heidsbond Mede daarom 
wendden zij zich tot de SDAP als potentiële coalitiepartner 
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49 G Knuvelder ging in Arnhem naar de openbare lagere school В Verhoeven maakte m 1924 
deel uit van de kring rond het tijdschrift Roeping, en later van de groepering rond De 
Gemeenschap De kritische jongeren hekelden het katholieke isolement, en verweten het 
katholieke establishment een gebrek aan durf en bezieling Zij hielden een pleidooi geestelijke 
en cultureel réveil van de katholieken Zie Roes, 'Het échec van de kathoheke jongerenbewe-

50 In 1940 waren pastoor-deken Stockmann en pastoor Van Berkel 70 jaar, Mocking was 67, 
Nieuwenhuis was 73 

51 DeBazumstoot Oud-illegaal onafliankelijk weekblad voor katholieke jongeren, nr 33,12januan 
1946 

52 Ibidem 
53 Informatie ontleend aan diverse jaargangen van Chnstofoor en Te Elfder Ure Zie Dienck, 

'De Christofoorgroep' 
54 Ontleend aan gesprek met H MA Klompé, 29 jan 1988 Wiessing was Vmcentiaan, voorzitter 

van Volksuniversiteit Geloof en Wetenschap en van de Adelbertveremgmg 
55 Bolder was geboren en getogen ш Arnhem Na zijn opleiding elders vestigde hij zich in 1940 

te Arnhem om het aannemersbedrijf van zijn vader over te nemen Tijdens de oorlog maakte 
hij met onder meer Matser, J Usselmuiden, V Marijnen deel uit van een katholieke sociaal-
economische studieclub Door Matser werd hij gevraagd m de noodraad zitting te nemen Hij 
werd terstoad lid van de KVP Hij was als bestuurder onder meer betrokken bij de Katholieke 
Aannemersbond, de Middenstandsvereniging, de Kathoheke Ambachtsschool en de Carnavals
vereniging De Onganse Informatie ontleend aan gesprek met В Bolder, 12 bebr 1987 

56 Arnhems Dagjblad, 7 april 1949 
57 Sociaal-democraat J Lukkes gebruikte deze term bij de behandeling van de aanvraag voor 

een RK Ambachtsschool, Verslag Gemeenteraad Arnhem 1950, ρ 776 
58 Arnhems Dagblad, 18 dec 1952 
59 Vnje Volk, 28 mei 1953 
60 Zie De Bazuinsloot, 12 jan 1946 
61 В Verhoeven, Grensproblemen, uitgegeven in de reeks Cahiers van Te Elfder Ure, Laren 1952 

Ook verschenen m Te Elfder Ure 3(1952), nr 14 
62 Vanaf 1906 tot 1926 werkte Voskuilen als leraar aan het seminane Culemborg Van 1931-1950 

was hij pastoor van de Joannesparochie In 1936 werd hij benoemd tot Kanunnik van het 
Metropohtaan Kapittel In zijn parochie stimuleerde hij de ontwikkeling van jeugdzorg en 
aangepaste zielzorg Jarenlang was hij voorzitter van het Landelijk Missiecomité 

63 Van Rossum werd ш 1928 benoemd als leraar van het seminarie te Culemborg, m 1937 te 
Apeldoorn In 1945 werd hij als opvolger van Van Berkel benoemd tot pastoor van de 
Martinusparochie In 1954 verruilde hij deze parochie voor de Walburgisparochie, waar hij m 
1969 afscheid nam als pastoor-deken In 1956 werd hij benoemd tot Kanunnik van het 
Metropohtaan Kapittel 

64 In 1956 verhet Verberk — directeur van de Verbandstoffen fabriek Hillen — de stad Arnhem 
om burgemeester te worden van het nabij gelegen Didam Zijn bestuurlijke en politieke 
carrière binnen de katholieke beweging zette hij voort op provinciaal en nationaal niveau 
Vanaf 1962 tot 1974 was hij lid van de Geputeerde Staten van Gelderland Verder was hij van 
1960-1971 bestuurshd van het Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstver
lening 

65 Informatie ontleend aan een gesprek met L Kerkhoffs, destijds journalist van het Arnhems 
Dafplod en een van de jongeren die kathoheke functies en lidmaatschappen voor gezien 
belden, 12 febr 1988 

66 De situatie m het peiljaar 1960 zou door toedoen van het bestuur van het SCC de schijn van 
het tegendeel kunnen wekken Bij de samenstelling van overzicht 4 is echter alleen rekening 
gehouden met de leden van het dagelijks bestuur Wanneer het voltallige SCC-bestuur wel had 
meegedaan, dan zou de kerngroep uit 73 m plaats van 62 mensen bestaan, de lijst van 
centrale personen zou negen nieuwe namen bevatten, nagenoeg allen behorend tot de 
categorie specialisten m de sector chantas en maatschappelijk werk 

67 Notulen Vincentiusconferentie Joannesparochie (nov 1945), m Arch WA 
68 Zie Donders, 100 ¡aar Insula Dei, ρ 128 
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69 In 1976 maakten de zittende bestuursleden van het bestuur van het Kathohek Centrum 
Klarendal plaats voor personen die in de wijk woonachtig waren 

70 Notaris F Holla werd in 1959 gevraagd zijn voorganger-notaris Feldbrugge als bestuurder van 
de Mariastichtmg op te volgen In 1968 lanceerde hij de voorstellen tot Liquidatie In diezelfde 
tijd onderhandelde hij samen met FA Donders met de Centrale Boerenleenbank te Eindho
ven over de overname van de Gelderse Spaarbank Holla was al veel eerder actief in katholiek 
Arnhem In 1935 begon hij als Vincentiaan ш de Eusebiusparochie, vanaf 1955 tot 1971 was 
hij president van de Arnhemse Vincentiusveremging, vanaf 1947 was hij secretaris van het 
R К Schoolbestuur St Wdlibrord en later van de R К Schooolraad Over Ρ Roes en FA 
Donders zie geneagrammen Ρ Landsman beid zich als bestuurder onder meer bezig met het 
Elisabeth Gasthuis, de Mariastichtmg, de Katholieke Stichting Bijzonder Gezmswerk en 
Jeugdzorg, het SCC, het Kathohek Centrum Klarendal, Insula Dei en de Willibrordusparochie 

71 Brief aartsbisschop aan kerkbesturen (28 mei 1952) in Arch Η Hartparochie 
72 Raadsleden uit de knng van de kathoheke arbeidersbeweging waren in de jaren zestig behalve 

AKU werknemer Rutten (1946-1970), KAB bestuurder W Krechtmg (1958-1966), gesalarieerd 
bestuurder van de Kathoheke Bouwvakarbeidersbond G van Gastel (1958 1966), AKU-
werknemer N Hoogeboom (1962 1970, 1973-1974), en A van Laethem (1970-1974) 

73 Snelders, 50 ¡aar, ρ 30 
74 Informatie ontleend aan persoonhjk archief van Η Bisterbosch De commissie bestond in 

1966 uit Van Rossum, J Usselmuiden, Η Bisterbosch Ρ Hoefsloot, В Bolder, R Lion, A 
Terstegge, A van Laethem, A van de Stee, en E Donders 

75 De mformatie is ontleend aan een uitgebreid overzicht waann brieven, artikelen in dagbladen 
en besluiten van vergaderingen integraal zijn weergegeven Overzicht van de gang van zaken 
bij de candidaatstelhng voor de gemeenteraad van Arnhem in 1958 In persoonhjk archief van 
H Bisterbosch 

76 Brief van Frequin aan Bisterbosch (17 april 1958), ш Arch Bisterbosch 
77 Matser aan Bisterbosch (8 april 1958), in ibidem 
78 Procuratiehouder Van Rooy was vóór 1940 al kerkmeester van de Martinusparochie, makelaar 

Van Gastel was in de jaren vijftig president van de Vincentiusconferentie in de Eusebiusparo-
chie, gemeente-ambtenaar Fiévez was al m voor 1950 actief als voorzitter van de jongeren van 
de Kvp, en mejuffrouw Hoogveld was betrokken bij de kathoheke vrouwenbeweging en de 
kinderuizending 

79 Gegevens ontleend aan gesprek met H Broens, 6 maart 1985 
80 Tot de eerste categorie professionals rekenen we onder meer geneesheer-directeur Ch 

Deurman, bestuurder van het Elisabeth Gasthuis (1966-1973), de Nationale Federatie "Het 
Wit Gele Kruis" (1959-1971), en de Beroepscentrale Kathoheke Intellectuelen alsmede 
president van de R К Artsenveremgmg (1958-1966), economisch-directeur van het gasthuis 
A Gerntsen, raadslid van 1966 1970, V Everts (raadslid 1958 1970), directeur van de 
Kardinaal de Jongstichting, en onder meer hd van het Centrum voor Staatkundige Vorming, 
hd Provinciale Kathoheke Jeugdraad, bestuur Stichting voor Kathohek Voortgezet Onderwijs 
(vanaf 1982), Mej J Merkx (raadshd 1973-1982) werkzaam als secretaresse van de R К 
Plattelandsvrouwen, mej A Ruijter, directrice van een nijverheidsschool voor meisjes en 
raadslid (1966-1973) Tot de categorie ambtenaren mogen worden gerekend К Hermans, 
directeur van het gemeentehjk slachthuis en laatste voorzitter van het SCC, H Bergmans, 
provinciaal ambtenaar en voorzitter kathohek woonwagenwerk, G Lavaleye, provinciaal 
ambtenaar, voorzitter van het Wit Gele Kruis (1952-1966) 

81 Van Gastel was achtereenvolgens Vincentiaan, bestuurder van instelling voor jeugdzorg, 
politicus, kerkmeester, bestuurder van KVP en CDA, en bestuurder van het dekenaat en enkele 
financiële instellingen Timmermans begon zijn 'kathoheke' loopbaan m 1946 als oubaas van 
de verkennen], en sloot haar af als voorzitter van de Arnhemse Kathoheke Bond van en voor 
Ouderen Ondertussen had hij een sene andere bestuursfuncties vervuld, onder meer voor de 
Werknemende Middenstand (op zowel plaatselijk, diocesaan ab nationaal niveau), het 
Kathohek Beroepskeuzebureau, het RK Schoolbestuur St Wilhbrord, de Stichting voor 
Kathohek voortgezet Onderwijs, de Kathoheke Vereniging van Schoolbesturen Midden-
Gelderland, en de R К Schoolraad 
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82. Deken Stockmann in de speciale editie van het Arnhems Dagblad b.g.v. 700 jaar Arnhem in 
1933. 

17. Katholieke patronen in beweging: samenvatting en nabeschouwing 

1. Over deze Schaepmanniaanse doelstellingen: Bomewasser, 'De 'open' katholiciteit', p. 391. 
2. Zie ook: Hellemans, Strijd om de moderniteit. 
3. Vergelijk de conclusie van Pennings over de mogelijkheid tot sociale controle als verklarende 

variabele voor het ontstaan en de omvang van de verzuiling op lokaal niveau. Spijtig is 
evenwel dat hij de parochies niet in zijn onderzoek heeft betrokken. Zelfs in steden vormde 
de parochie een relevant integratiekader. Pennings, Verzuiling en ontzuiling. 

4. Zie ook: Duyvendak, Rijk, rooms en regentesk. 
5. Hiermee sluiten we aan bij een historisch-antropologische benadermgswijze die door Driessen 

wordt voorgesteld in: 'Historisch besef. 
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Archief Van Nispen tot Sevenaer 
Archief Gedeputeerde Staten 
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Bijlage 1. Een overzicht van de organisaties 

De geselecteerde organisaties worden in dit overzicht gegroepeerd naar sector. De volgende 
selectiecriteria zijn gebruikt. Het gaat om organisaties die de stad Arnhem als werkgebied hebben, 
bestuurlijk autonoom én uniek in hun soort zijn. Deze criteria behoeven een nadere toelichting. 
Het eerste criterium impliceert dat parochiële organisaties in principe buiten beschouwing blijven. 
Het tweede punt van de bestuurlijke autonomie leidt ertoe dat vele vakorganisaties voor arbeiders 
en middenstanders niet als afzonderlijke organisaties zijn meegeteld, omdat ze in formeel-
juridische zin ondergeschikt waren aan de standsorganisaties. Een tweede reden voor uitsluiting 
van de vakorganisaties is dat zij veelal niet de stad of gemeente Arnhem maar de regio als 
werkterrein hadden. Bovendien is het zo dat door een wirwar van fusies, afsplitsingen en 
federaties er geen duidelijk beeld verkregen kan worden van de feitelijke samenstelling van het 
aantal vakorganisaties in een gegeven periode. Het criterium van de uniciteit houdt in dat waneer 
er meerdere identieke organisaties werkzaam waren, er slechts één, de oudste, is geselecteerd. Dit 
is met name van belang voor de organisaties die in meerdere parochies of wijken actief zijn 
geweest, zoals bijvoorbeeld club- en buurthuizen, scholen en jeugdverenigingen. Zodra en zolang 
er een school, clubhuis of jeugdvereniging in Arnhem aanwezig was, hebben we er één in de 
tellingen en het overzicht meegenomen. Was er sprake van een stedelijke overkoepeling of 
federatie dan is alleen deze geselecteerd. 

In het overzicht worden per organisatie een aantal karakteristieken vermeld. 
0 1 = jaar van oprichting. 
0 2 = jaar van opheffing. 

Zijn de exacte jaartallen niet bekend, dan is zo mogelijk alleen een decennium 
aanduiding gegeven (bijv. 192-). De codering 9999 betekent dat de jaartallen in het 
geheel niet bekend zijn. Deze organisaties zijn in de diverse tellingen buiten 
beschouwing gelaten. 

F = Flinctie van organisaties: 
L = Bevordering katholiek leefmilieu, (leden en dienstverlening aan leden) 
LT = Bevordering katholiek leefmilieu d.m.v. intramurale instellingen. 
M с Mobiliseren van interne steun, beheren van financiën. 
В = Externe belangenbehartiging via politieke en bureaucratische kanalen. 
С = Controleren, coördineren en overkoepelen. 
S = Standsorganisaties. 

W = Voorgeschiedenis van de organisatie: 
De nummers in deze kolom verwijzen naar de eventuele voorganger(s). 

VA = Vervolg van de organisatie: 
De nummers in deze kolom verwijzen naar de eventuele opvolger(s). 

0 = Opheffing zondermeer. 
F = Fusie met niet-katholieke organisatie. 
— = Bestaat nog in 1990. 

1 = Initiatief 
De nummers verwijzen naar de organisatie(s) als oprichters. 
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Ν = geeft aan dat er al een nationale of aartsdiocesane federatie bestond. 
A = er is sprake van een zuiver lokaal initiatief. 

Ρ = De organisatie kent meerdere parochiële of plaatselijke afdelingen. 

0102 w VA ι 

Godsdienst 
Gl Caecihavereniging 
G2. Broedeischap O L. Vrouw van Kevelaer 
G3. R.K. Missicclub Onze Lieve vrouw H. Hart 
G4. Veremgmg van het AJIerheiligst Saciamenl 
G5. Vereniging de Stille Omgang 
G6. Vereniging der Eeuwigdurende Aanbidding 
G7. Katholieke Actie 

Chantas 
Cl RK Armbestuur 

Catholiek Bcsteedelmgenhuis 
Vincentiusvercniging 
R.K- Centraal Kledingmagazijn 
R_K. Wcduwcnhuis/R.K. Vrouwenhuis 
Insula Dei( R.K. Bestedelingcnhuis voor wezen 
en oude lieden. Na 1955 Stichting Insula Dei 
R.K. Begrafenisvereniging 
Walburgjshofje 
Cie tot kleding behoeftige kinderen 
EliEabethvcrcniging 
Arnhems Kxuisveibond 
Vereniging Chantas 
Manavereniging 
Cie. voor Kinderverpleging en Kinderbescherming 
Cie. voor Retraites 
R.K. Vereniging ter Bescherming van Meisjes 
Gezinsbond t.b.v. drankbestrijding 
Meisjesbond t.b.v drankbestrijding 
R.K. Consultatiebureau voor drankzuchtigen 
St. Antoniushuis 
R.K. Doorgan^huis, ν a. Imelda-tchuis 
Jongensbond t b.v. drankbestnjding 
R-K. Huisvestingscomité 
R-K- Reclasscnngsvereniging 
St Annastichting 
R-K. Vereniging tot Hulp in de Huishouding 
Manastichting 
Dr. Ancnsvcreniging 
R.K. Woonwagenwerk 
Bond voor Grote Gezinnen 
Mans Stella, R.K. Tehuis voor Meisjes 
RK. Geheelonthoudersvereniging 
Kohlmannstichting 
R.K. Vereniging Sobrietas, 
R.K. Maatschappelijke Gezinszorg 
Kath Stichting Mensen in Nood 
Ver. voor Kath. Gezinsvoogdij en Patronage 
Stichting Kath Bejaardenzorg 
Kath Bureau voor Huwelijksvoorlichting 
Sociaal Chantief Centrum (SCC) 
aangesloten instellingen. Cl, C3, C5, CIO, C16, 
C21, C23, C35, C30, C37, C41, C42 
Mgr van de Wetenngstichting, nazorg BLO 
Kath Stichting Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk 
Interparochiële Cantasinstellmg Arnhem (IPCIA) 

Cl 
C3 
C4 
C5. 
C6. 

C7 
C8 
C9 
CIO 
СП 
C12 
C13. 
C14. 
C15 
C16. 
C17. 
CIS. 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23. 
C2A. 
C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
СЗО 
C31. 
C32. 
СЗЗ. 
С34. 
С35. 
С36. 
С37. 
С38. 
С39 
С40. 

С41 
С42 
С43. 

1853 - 1990 
1868 - 195-
1920-193-
1920-1930 
192- - 196-
1930 -195-
1946 -1950 

1804-1964 
1В37 - 1863 
1848 - 1990 
1848-1990 
1855 - 195-

1863 - 1990 
1867 - 1932 
1870 - 1940 
1880 - 195-
1891 - 1964 
1896-1948 
1897 - 1903 
1898 - 1948 
1905-196-
1905 -195-
1905-1973 
1905-1923 
1907 - 1929 
1911 - 196-
1912 - 1960 
1912 - 197-
1914 - 1929 
1914 - 1940 
1915 - 1969 
1916 - 1940 
1916-1940 
1919 - 1971 
1916 - 1948 
1924-1970 
1926-196-
1928 - 195-
1935 - 194-
1946-1990 
1948 - 1952 
1946 - 1969 
1946-1990 
1947 - 196-
1948-1990 
1949 - 196-

1950 - 1970 
1950 - 196-
1956 - 1976 
1964-1990 

L 
L 
M 
L 
L 
L 
L 

L 
LT 
L 
L 
LT 

LT 
L 
LT 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
LT 
LT 
L 
L 
L 
LT 
L 
LT 
L 
L 
L 
LT 
L 
LT 
L 
L 
M 
L 
L 
L 

С 
L 
С 
M 

— 
— 
_ 
— 
_ 
G4 

— 

_ 
— 
— 
-

C2 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
— 
_ 
— 
C8 
Cil, C13 

— 
C23 

_ 
— 
— 

— 
J22 
Cl 

— 
О 
О 
G6 
О 
О 
О 

С43 
С6 

— 
— 
0 

_ 
О 
СЗЗ 
О 
О 
С34 
О 
С34 
F 

о 
F 
О 
О 
F 
О 
F 
О 
С36 
F 
О 
О 
О 
О 
F 
О 
О 
О 

— 
о 
F 

— 
F 

— 
F 

F 
F 
F 

— 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

A 
A, Cl 
N 
A , C 3 
A 

A 

A, α 
A 
Α , α 
A , C 3 
A, S3 
A, Cl 
N 
Ν, О 
Ν, СЗ 
Ν 
Ν, С13 
Ν, С13 
А, СП, С13 
Α 
Α 
Ν, СП 
Ν 
Ν, СЗ, 
Α 
A, S7 
Α 
Ν, СП, С13 
Ν, α 
Ν 
А,С16 
Ν 
Α 
Ν 
Ν, Cl 
Ν 
Ν 
Ν 
Ν 

Ν, Cl, 
Ν 
Ν 
Ν 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 
Ρ 
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G e z o n d h e i d s z o r g 

ZI Elisabeth Gasthuis 1878 

Z2 R.K. Wijkverpleging 1907 

Z3 Ned R.K- Bond van Ziekenveiplegenden 192-
Z4 Centrale Ver voor R.K. Ziekenzorg 1921 
ZS R-K. Maatschappelijk Ziekenhuiswerk 1921 

Z6 Wil Gele Knus 1924 

O n d e r w i j s 

0 1 Eerste katholieke lagere school 1850 -

0 2 R-K. Onderwijzerever Sint Lebuinus/KOV 1894 -

0 3 R.K. Schoolbestuur St WillibronJ 1898 -

0 4 R-K. Muloschool/ Kath MAVO 1899 -

0 5 R.K. Kweekschool/ Kath Pedagogische Academie 1903 -

0 6 R-K. Schoolvereniging 1908 -

O ? R.K. Raad voor Beroepskeuze 1912 -

0 8 R-K. Middelbare Hanze-avondschool 1912 -

0 9 R.K Schoolpenningvereniging 1914 -

0 1 0 Kath Gelders lyceum 1921 -

0 1 1 R.K. Stichting Nijverheidsonderwijs 1927 -

0 1 2 R.K. School voor Huishoudonderwijs 1925 -

0 1 3 R.K. Arnhemse Ver Nijvcrheidsonderw voor Meisjes 1938 -

OM R.K. Levensschool voor Jeugdige Werknemers 195- -

0 1 5 Mater Amabihsschool voor Werkende Meisjes 195- -

0 1 6 R.K. Schoolraad 1951 -

0 1 7 Kath Ambachtsschool 1952 -

0 1 8 R-K. Stichting voor Aangepast Onderwijs 1960 -

0 1 9 Kath Schoolvereniging voor Beroepsonderwijs 1968 -

0 2 0 Vereniging Kath VWO en AVO Arnhem e o 1970 -

0 2 1 Kath Ver Schoolbesturen Midden Gelderland 1972 -

0 2 2 Vereniging voor Katholiek Basisonderwijs 1984 -

1986 LT 

1924 L 

197-

1925 

1956 

1978 

C u l t u u r 
U I Sociéteit van Sint Jan 

U2 R_K. Toneelvereniging St Cathanna 
U3 R.K. Weekblad/R-K. dagblad 
U4 Vincentiusconcert/ R К Gemengd Koor 
U5 Geloof en Wetenschap 

U6 R.K. Verceniging Plus X 
U7 Cie voor goede lectuur ν a R.K. Perscomité 

US R.K. Voetbalclubs/voetbalcommissie 
U9 R.K. Vereniging voor de Volkszang 
UlO Arnhemse R.K. Mannenvereniging Voor Eer en 

U l i R.K. Openbare Leeszaal en Boekerij 

U12 R.K. Sportccntrale (R.K. Arnhemse Sportbond) 
U13 R-K. Bioscoopbond/Kalh Filmcentrale 

U14 Roomsche Reisvereniging 
U15 R.K. Volkshuis Sint Franciscus 
U]6 R.K Volksuniversiteit 
U17 R.K Radiovereniging Arnhem 

U18 Comité Kath Radio Omroep 
U19 Kath Filmactie 
U19 Ned Kath Sportbond 
U20 R.K Zwemvereniging 

1B53· 
1878-
1880' 
1890-
1897-
1903-
1910-
1909-
1910 • 

Deugd 1912 -
1919-
1920-
1920-
1921-
1921· 
1921-
1927-
1931-
1946-
1946-
1946-

1903 

192-

1940 

1910 

195-

1990 

194-

1929 

1969 

1940 

196-

1940 

1931 

196-

1930 

194-

195-

1990 

9999 

Jeugd 
Jl Vincentiuspatronaat 

Aloysiusvereniging 
Centrale Sint Annaveremgmg 
Centrale Commissie Jozefpatronaat 

1871 - 1942 
1898 - 1906 

1903 - 1937 
1904 - 1933 

R-K Burgerjongclingenvcrenigmg Carolus Borromcus 1904 - 1934 
R.K. Gezcllcnvcreniging Sint Jozef 1906 - 1921 
R-K. Dienstbodenverenigmg Sint Martha 1920 - 1932 

1990 
197-
1982 
1990 
1990 
1914 

195-
196-
1940 M 
1990 L 

L 
L,B 
С 
L 
L 
L 
L 
L 

1968 В 
1990 L 
1968 В 
1970 L 
1970 L 
1972 С 
1990 L 

1985 В 
1990 В 
1990 В 
1984 В 

1990 В 

Z2 

O l l , 0 1 3 

0 1 6 
0 2 1 

L 

цм 
1971 ЦМ 
195- L,M 

U I 

U12 

F 
Z6 
F 
О 

C40 
F 

О 
J6 
Л 6 
J15 
J17 
J8 
J12 

A 
Α , Ο 

N 
A 
A 

N 

A, C2 

N 

A 

A, 0 3 

A,C6 

A 

A. J4 

A, J5, S5 

A, 0 3 

- A 

0 1 9 A, J4 

- A, C6, J3 

A, C6, J3 

N, S3 

Ν, 013 

A 

A, 013 

A, 0 3 

N 

N 

N 

N 

F 

О 

О 
о 
о 
о 

0 1 9 
F 
F 
0 2 1 

022 

U6 A 
О A, СЗ 
F A 
О A, СЗ 
U16 N 
О A 

A , C 3 
A 
A 
A 
N, S4 

О 

О 
О 

F 
U20 A , S 4 

О A, S4 
O A,S4 
О A, S4 
F S4 
U18 N 
Ο N 

Ο N 

- N 

— A 

A , C 3 
A, S3 

N 

N 
A 

A, S3, J4 

A , J 3 
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J8. 

J9. 

J10. 
Jl l . 
¡12. 
113. 
JH. 
J15 
J16. 
J17. 
JIB. 
J19 
J20 
J21. 

De Jonge Werkman/Kaih. Arbeidersjeugd/ 
Kath. Werkende Jongeren 
Centrale Raad voor R.K. Jeugdorganisalic 
Hel Aposlolaaiswcrk van Don Bosco 
R.K. Jonge Vrouwenbond 
Kath Jeugdvereniging voor Meisjes KJV 
Kath Jonge Meisjesvereniging KJM 
R.K. Verkenneis 
Kath. Jongenscentralc 
Centrale R.IC Jongemeisjesvereniging 
Kath Jonge Middenstandsvereniging 
R.K. Gidsen 
Kath. Jeugdread 
Kath. Instuiven 
Stedelijk Comité voor Jeugdzorg 

Sodale organisaties 
si. 
S2. 
S3. 
S4. 
S5. 

S6. 
S7. 
SS 
S9 
S10 
S i l . 
S12 
S13. 
SII 
S15. 
S16 
S17. 

R.K. Timmerliedenveremging Sint Jozef 
R.K. Militairenvereniging 
R-K. Volksbond, RKWV, KAB, NKV 
Kath. Sociale Actie 
R-K. Middenstandsvercniging De Hanze 
Vereniging van R.K. Onderofncieren 
R.K. Vrouwenbond 
R.K. Vereniging van Handelsreiziger 
R.K. Woningbouwvereniging Sint Eusebius 
Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond 
Ned R.K. Bond van Politiepersoneel 
R.K. Woningbouwvereniging De Oenvoud 
Kath. Centrale Arnhem 
R K. Standsorganisaties St Adelbertvereniging 
R.K. Vrouwengemeenschap/R.K. Vrouwenplde 
Raad van Overleg tussen standsorganisaties 
R.K. Standsorganisatie ν d. Werknemende 

Middenstand 

Politiek 
PI. 

P2. 

РЗ. 

P4. 

P5. 

R.K. Kiesvereniging Recht voor Allen 
R.K. Propagandaclub Dr. Schaepman 
Studieclub ter bevord van R.K. Democratisch 
gedachten 

R.K. Staatspartij 
Kath. Volkspartij 

1921. 

1923· 
1931. 
192«. 

1930· 
1932· 
1930-
1934· 
1934· 
1934· 
1946· 
1949-
19S--

1950· 

1872· 

1880· 
1892-
1905· 
1911. 

1912· 
1914· 

ть-
1918 

1918· 
1919· 
1921· 
1927· 
1937. 
1946-
1947. 

195--

1878· 
1896· 

192--

1935-

1946-

•197-

-1940 
•1950 
•1931 
•1940 
•1940 
•1973 
• 1940 
• 1940 

•196-
•1973 
•1960 
196-

•1956 

1906 

•196-
• 1977 
•1927 

•1975 

•196-
•1941 

196-
1990 

• 9999 
• 9999 
•1975 
• 1990 

• 1968 
•1990 
•195-

1963 

• 1935 

•1930 

1940 

1945 

•1977 

L 

С 
L 
L 
L 
L 
L 
С 
С 

L 
L 
С 
L 

С 

ЦВ 

L 
S 
С 
S 

L,B 

L 
L,B 

L 
S 
L,B 
L 
С 
S 
L 
С 

S 

В 

M 

L 
В 

в 

J6 

_ 
— 
— 
— 
— 
_ 
J4 
J3 
J5 
J13 
J16, J17 

— 
-

— 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
— 
_ 
_ 
— 
S4 

_ 
S7 

— 

-

_ 
— 

_ 
PI 
P4 

F 

О 
J21 
J12 
О 
JIB 
F 
J19 
J19 

О 
F 
F 
О 

C41 

S3 

о 
F 

S13 
F 

F 

S15 
F 

— 
9 

F 
О 

— 
О 

— 
о 

о 

Р4 

D3 

О 
Р5 

F 

N 

А 
А 
А 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 

N 

А 

N 
А 
N 
N 

N 
N 
N 

А. S3 
N 
N 
A , S 5 
А 
N 
N 
N 

N 

А 

А 

N 
N 

N 

Ρ 

Ρ 

Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 
Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Β 

Overige organisaties 
Dl. Arnhemse Zouavenbond 

D2. Gelderse Spaarbank 

D3. Alg R-K. Propagandaclub 

D4 Stichting Bij7ondcre Noden Arnhem 

1887 -1915 L -

1899 -1967 M -

1930 - 1949 M P2 

1968 - 1990 M D2 

О 

D4 

О 
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Bijlage 2. Geneagrammen van enkele families 

De families Van Nispen tot Sevenaer en Cremers 

Го 

l=o i-· О Л=0 A-O O O τ 

λ=ο o=À o=À к 

Л-СГ I. 
Δ - m a n Ο - v r o u w 

k-o 

1 O-Δ 

ti l il il 
к 0=Δ Á=0 

i l I 

k-c о А ¿-о о=д о À=o Ο=Δ Á=o À 
• io 14 ι · к и 

1. JA CA. VAN N1SPEN TOT SEVENAER, 1803-
1875, grootgrondbezitter. 
- Tweede Kamer, 1848-1875. 
- Provinciale Staten, 1829-1849. 

2. C.J.CH. VAN NISPEN TOT SEVENAER, 1824-
1884, kostschool Katwijk, raadsheer ge
rechtshof, gehuwd met C.M.E.P. Michiels 
van Kessenich. 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1859-1884. 
- Recht voor Allen, 1881-1884. 
- Elisabeth Gasthuis, 1884-1884. 
- Tweede Kamer, 1871-1884. 
- Provinciale Staten van Gelderland, 
- Aartsdioc. R.K. vereniging t.b.v. bijzonder 

onderwijs, 1871-1884. 
Obligatie Insula Dei, 1863, legaat aan Euse
biusparochie 

3. С M EP VAN NISPEN TOT SEVENAER-
MICHIELS VAN KESSENICH, 1827-1912. 
- Elisabethvereniging, 1893-1900. 
Legaat R.K. Armbestuur 1912. 

4. LCCO.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER, 
1839-1901, kostschool Katwijk, advocaat. 
- Elisabeth Gasthuis, 1884-1901. 
- Schoolbestuur St. WUübrord, 1898-1901. 
- Recht voor Allen, 1890-1901. 
- R.K. Vrouwenhuis, 1876-1901. 
- Eerste Kamer, 1887-1901. 
- Aartsdiocesane R.K. vereniging t.b.v. bij

zonder onderwijs, 1871-1884. 
Aandeelhouder Gelderse Spaarbank, jaar
lijkse gift aan R.K. Armbestuur, schenkingen 
aan Insula Dei (ƒ2.500,- in 1884), voor de 
stichting van een school in de Weerdjes-
straat (ƒ13.000,- in 1901), de Aartsdioc. Ver. 
t.b.v. Bijzonder Onderwijs (ƒ3.000,- in 1899), 
de R.K. Wijkverpleging (1.000,- in 1908). 
Zijn vrouw E.G.M. Cremers legateerde in 
1921 ƒ10.000,- aan R.K. Armbestuur, 
ƒ1.000,- aan Vincentiusvereniging, ƒ1500,-
aan Insula Dei, ƒ500,- aan bet Israelitisch 
Armbestuur, ƒ1.000,- aan de H. Hartpar. 
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5 R.C.AC.A VAN NISPEN TOT SEVENAER, 
1825-1903, ongehuwd 
- Ehsabethvereniging, 1893-1900 
Legaten ш 1904 Vincentius (ƒ1000,-), Mar-
tmuspar (ƒ5000,-), RK Armbestuur (ƒ2000,) 

6 JWJCM VAN NISPEN TOT SEVENAER, 
1861-1918, kostschool Katwijk, mede-oprich
ter en redacteur van De Post in 1883 Hij 
verliet Arnhem ш de jaren tachtig, onder 
meer om redacteur te worden van de mede 
door hem opgerichte Residentiebode Van 
1908-1917 was hij lid van de Eerste Kamer 

7 PJA.AM VAN NISPEN TOT SEVENAER, 
1856-1944, kostschool Katwijk, vooratter 
verzekeringsraad, gehuwd met С H L M 
Bosch van Drakesteyn 
- kerkmeesterWalburgisparochie, 1894-1944 
- Schoolbestuur St Wilhbrord, 1898-1920 
- Recht voor Allen, 1901-1905 
- R К Vrouwenhuis, 1902-1935 
- Walburgishofje, 1917-1944 
- Gemeenteraad, 1897-1899,1900-1904 
- Radboudstichtmg, 1905-1944 
- Aartsdiocesane Vereniging t b ν Bijzonder 

Onderwijs, 1901-1940 
Gedeputeerde Staten, 1905-1920 

Legaat Walburgisparochie 1944 (ƒ5 000,-), 
b g ν 25-jarig huwelijksjubileum ƒ100,- voor 
de uitdeling van brood aan de armen 
Burgerlijk Armbestuur, 1894-1904, Gelderse 
Credietverenigmg, 1920 1936, Stedelijke 
Bank van Lening, 1897-1905 Gevangenis, 
1894-1911, Woningbouwver Openbaar Be
lang, 1911-1935, Gemeentespaarbank, 1894-
1904 

8 С H LM VAN NISPEN TOT SEVENAER-
BOSCH VAN DRAKESTEYN, 1867-1930 
- R К Vrouwenbond, 1914-1930 
- R К Hulp m de Huishouding, 1926-1930 
- Ehsabethvereniging, 190x-1926 

9 FJM VAN NISPEN TOT SEVENAER, 1894-
1956, raadsheer gerechtshof, gehuwd met 
M L J Dorth tot Medler, een kleindochter 
van G H W L van Dorth tot Medler 
- Vincentiusvereniging, 1933-1956 

R К Volksuniversiteit, 1934-194x. 
- Imelda-tehuis, 194x-1956 
- Cie Kinderbescherming, 1932-1936 
- Elisabeth Gasthuis, 1945-1946 
- Adelbertveremgmg, 1938-194x. 
- Sociaal Charitatief centrum, 1951-1956 
- Gemeenteraad, 1938-1946 
- Hoofdbestuur Vmcentiusver, 1936-1956 
- Hoofdbestuur R К Huisvesüngscomité, 

1935-194X 

10 MLJ VAN NISPEN TOT SEVENAER -
DORTH TOT MEDLER 
- R K. Meisjesbescherming, 1935 194x 
- Maris Stella, 1935 

11 WCJJ CREMERS, 1818-1906, president 
rechtbank, gehuwd met J M Hclmich, nicht 
van de eerste echtgenote van С J С H van 
Nispen tot Sevenaer 
- Walburgisparochie, 1879-1906 
- Vincentiusvereniging, 1878-1906 
- Recht voor Allen, 1880-1906 
- Elisabeth Gasthuis, 1885-1906 
- Cíe kleding kinderen, 1891-1906 
- R К Vrouwenhuis, 1880-1906 
- Gemeenteraad, 1885-1900 
- Eerste Kamer, 1887-1891 
- Tweede Kamer, 1893-1904 
- Alg Bond van R K. Kiesver, 1894-1900 
- Geld Bond van R K. Kiesver, 1885-189x 
Aandeelhouder Gelderse Spaarbank, 1900 
Obligatiehouder Insula Dei, 1886 Legaat 
aan Vincentius (ƒ1000,- ш 1906) Zijn 
vrouw en zijn zus J W G waren weldoeners 
van het Elisabeth Gasthuis WCJJ was 
enige erfgenaam van het fortuin van zijn zus 
Na aftrek van ongeveer ƒ270 000,- aan lega
ten (het Elisabeth Gasthuis ontving 
ƒ10000,-, de rest werd verdeeld over een 
aantal R К instellingen in Groningen) be 
droeg die nalatenschap ongeveer ƒ700 000, 
Echtgenote J M Helmich was de enige 
erfgename van ongeveer 1350 hectare aan 
landgoederen in Salland 

12 Ρ FA CREMERS, 1857-1941, raadsheer 
gerechtshof, kostschool Katwijk, gehuwd met 
IL M van Nispen tot Sevenaer, nichtje van 
2,4 en 5 
- Martinusparochie, 1909-1941 
- Vincentiusvereniging, 1926-1936 
- Elisabeth Gasthuis, 1907-1942 
- R К Vrouwenhuis, 1911- 1935 
- Cie Kinderbescherming, 1923-1940 
- Gemeenteraad, 1908-1914 
В g ν 25-jarig huwelijksjubileum in 1914 
bood hij gebrandschilderd venster aan Mar 
tinuspar , jaarl gift aan R K. Armbestuur 
Burgerlijk Armbestuur, 1905-1911, De Drie 
Gasthuizen, 1916-1940 

13 IL.M CREMERS VAN NISPEN TOT 

SEVENAER, 1863 1951 

- R К Vrouwenbond, 1914-1939 
- Ehsabethvereniging, 1910-192x 
- Mariavereniging, 1910-193x 
- R K. Consultatiebureau, 1910-192x. 
- R K. Maatsch Ziekenhuiswerk, 1921-193x. 
- R K. Woonwagenwerk, 1925-1930 
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- Landelijk en aartsdiocesaan bestuur R К 
Vrouwenbond, 1925 1930 

Armenraad, 1914-1922 

14 HA G M CREMERS, 1894-1948, kostschool 
Katwijk, rentmeester en burgemeester 
- R К Openbare Bibliotheek, 1927 1938 
- Gelderse Spaarbank, 1936-1940 
- Adelbertveremgmg, 1938-1940 

15 НАЛ. CREMERS, 1867-1915, kostschool 
Katwijk, cand notaris, ongehuwd 
- Schoolbestuur St Wdhbrord, 1905-1915 
- Gelderse Spaarbank, 1906-1915 
- Geloof en Wetenschap, 1903-1915 
- Vincentmsverenigmg, 1914-1915 
Hij stelde voor ƒ60 000, legaten beschikbaar 
aan R К Instellingen te Arnhem, te weten 
ƒ10 000, aan het Elisabeth Gasthuis, Insula 
Dei en de Walburgispar, en ƒ15 000,- voor 
het R К Armbestuur en de Vincentiusver 
Voor de christelijke Vereniging Welkom gaf 
hij ƒ3 000,-

16 J CREMERS, 1891, ongehuwd 
- R К Openbare Bibliotheek, 1921-1923 
- R К Woonwagenwerk, 1924-1932 
- R K. Maatsch Ziekenhuiswerk, 193x 195x 
- R К Jonge Vrouwenbond, 1926-1930 

17 WAM CREMERS, 1890, rechter 
Vincentiusveremging, 1930-1939 

- Elisabeth Gasthuis, 194x-1961 
- R К Perscomité, 1932 1940 

18 JET С SPEY ART VAN WOERDEN, 1892, 
officier van justitie 
- kerkmeester O L Vrouwpar, 1950-1955 

19 J EM VAN VOORST TOT VOORST, 1879-
1976, ongehuwd, 
- Ehsabethveremging, 1919-1963 
- Meisjespatronaat, 1912-1927 
- R К Vrouwenbond, 1923-1940 
- R K. Maatsch Ziekenhuiswerk, 1923-194x. 
- R К Openbare Bibliotheek, 1924-1926 
- R К Hulp in de Huishouding, 1916 1929 
- Aartsdioc meisjespatronaat, 191x-192x 

20 LFJM VAN VOORST TOT VOORST, 1870 

1939, notaris, kleinzoon van G H W L van 
Dorth tot Medler 
- R К Geloof en Wetenschap, 1898-1901 
- Schoolbestuur St Wilhbrord, 1903 1905 
- Gelderse Spaarbank, 1899-1905 
Hij vertrok in 1905 uit Arnhem, werd later 
voorzitter van de Aartsdiocesane Boeren en 
Tuindersbond, lid van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland en lid van de Tweede Ka
mer 

21 С CM VAN HOVELL VAN WEZEVELD EN 

WESTERVLIER, 1915, neefje van 20, gehuwd 
met dochter van Ρ Η Roes Zie geneagram 
Roes, nr8 

22 НСМ VAN N1SPERDENТОТ PANNERDEN, 

1875-1963, kostschool Katwijk, advocaat 
- Recht voor Allen, 1906 1932 
- Schoolbestuur St Wilhbrord, 1905-1945 
- Kath Sociale Actie, 1907-1915 
- R K. Vereniging Pms X 1903-1907 
- adviseur Rechtskundig Bureau voor Arbei

ders, 1919-193X. 
- Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

1920-1939 
- Geld Bond R К Kiesver, 190x-192x 
Stedelijke Bank van Lening, 1906-1908, Pro 
Juventute, 1905-1933, Woningbouwver de 
Volkswoning, 1917-1928 

23 FOM VANNISPERDENTOTPANNf-RDCN, 

1910, kostschool Katwijk, advocaat/rechter, 
gehuwd met CA M Roes 
- Vincentiusveremging, 1939-1947 
- R K. Openbare Bibliotheek, 1939-1947 

24 JAP HOOGEWEEGEN, 1884-1958,gehuwd 
met dochter van J С J W H van Nispen tot 
Sevenaer Zie geneagram Roes 

25 O FA M VAN NISPEN TOT SEVENAER, 

1867-1956, advocaat Kleinzoon van 1 
- Recht voor Allen, 1892-1896 
In 1900 vestigde hij zich m Nijmegen, werd 
ш 1901 hd van de Tweede Kamer en ш 1915 
gezant bij de Paus 

26 Ρ O FM CREMERS, 1904, jurist Zoon van 
12 
- Vincentiusveremging, 1931 
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Het netwerk van de families Roes en Van Schaik 
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l o w ROES, 1820-1894, vanaf 1865 notaris 
te Arnhem, daarvoor te Heteren 
- kerkmeester Walburgisparochie, 1869-1876 
Obligatie Insula Dei, 1877,1886, hekwerk 
voor Martmuskerk 

2 TH S ROES, 1836 1913 
- kapelaan Walburgisparochie, 1862-1875 
- pastoor Martmusparochie, 1876-1886 
- Insula Dei, 1876-1886 
Gaf ν a 1874 jaarlijks ƒ50,- voor de Vincen-
tiusschool 

3 STHJ ROES, 1854-1939, kostschool Kat
wijk, notaris Gehuwd met Τ M F Schaep-
man (1) en EJ В M Schaepman (2) 
- kerkmeester Martmusparochie, 1887-1939 
- adviseur R K. Volksbond, 1896-192x. 
- Insula Dei, 1900-1939 
- Elisabeth Gasthuis, 1904-1922 
- Recht voor Allen, 1906-1909 
- R К Vrouwenhuis, 1916 1939 
- Pms X Stichting, 1929-1939 
- Gelderse spaarbank, 1899-192x. 
Aandeelhouder Gelderse Spaarbank, obliga
tie Insula Dei 1886, diverse schenkingen 
aan Martmusparochie, ƒ500,- voor H Hart-
kerk, ƒ250,- voor de Pius-X-Stichting 
Burgerlijk Armbestuur, 1884-1893, егеш 
ging Armenzorg, 1887 1893 

4 G B ROES, 1856-1925, kostschool Katwijk, 
advocaat gehuwd met С J Tnebels 
- kerkmeesterWalburgisparochie,1906-1924 
- R K. Armbestuur, 1898-1914 
- Schoolbestuur St Wdhbrord, 1898-1902 

Aandeelhouder Gelderse Spaarbank, begun
stiger R K. Onderwijzersvereniguig 
Vereniging Armenzorg, xxxx-1914. Gemeen
teziekenhuis, 1915-1918 

5 CJ ROES-TRIEBELS, 1855-1906 
- Ehsabethveremgmg, 1893-1898 

6 PH ROES, 1895, Camsiuscollege Nijme
gen, notaris 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1949-1969 
- Kath Gelders Lyceum, 1922-1962 
- R K. Vrouwenhuis, 194x-1969 
- Meihof. 1948-196X. 
- Kohlmannstichtmg, 1939-1971 
- Elisabeth Gasthuis, 1942-19ÓX. 
- Sociaal Charitatief Centrum, 1950-1969 

Gelderse Spaarbank, 1940-1968 
Gebrandschilderde ramen en diverse andere 
schenkingen aan de Eusebiusparochie, ƒ250, 
aan Pius-X-Stichtmg 

7 J M E. ROES, 1894 
assistente R K. Openbare bibliotheek 

8 С CM VAN HOVELL VAN WEZEVELD EN 
WESTERFLIER, 1915, ing waterstaat, schoon
zoon van Ρ Η Roes 
- kerkmeesterWilhbrordparochie,195x-1955 
- Schoolraad, 1951-1955 
- Schoolbestuur St Wühbrord, 1951-1955 
- Soaaal Charitatief Centrum, 1956-1960 
- Kohlmannstichtmg, 197x. 

9 J R.H VAN SCHAIK SR., 1848-1926, Presi
dent Gerechtshof Arnhem, gehuwd met 
nicht van 4 en 3 
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kerkmeester Martinusparochie, 1924-1926 
- Geloof en Wetenschap, 1904-1926 
- R K. Openbare Bibbotheek, 1920 1926 

adviseur R K. Middenstand, 1917-1926 
- Insula Dei, 1910-1919 

10 J R.H VAN SCHAJK JR., 1882-1962, advo
caat 
- Recht voor Allen, 1905-1919 
- adviseur Carolus Borromeus, 1906-1919 
- Vincentiusveremgmg, 1908 1917 
- R К Wijkverpleging, 1907 1919 
- Cie Kinderbescherming, 1914-1919 
- Rechtskundig adviesbureau voor arbeiders, 

1907-1917 
Tweede Kamer 1917-1933, 1937-1948, voor
zitter van de Tweede Kamer, minister 1933-
1937, 1948, 1948-1951, Raad van State 1951-
1962 

11 TH S GJ M VAN SCHAIK, 1888-1968, direc
teur AKU, gehuwd met WA van Berckel 

kerkmeester Joannesparochie 1923-1955 
- Puis X-Stichtmg, 1929-1939 
- Kath Centrum Klarendal, 1948-1963 
- R К Volksuniversiteit, 1935- 194x. 
- Vmcentmsverenigmg 
Schenking van huis aan Pius X-Stichting in 
1929 
- Munster, 1945-1946 

12 WA VAN SCHA1K-VAN BERCKEL, 1860-
1935 
- Geloof en Wetenschap, 1922-1936 

13 ATHMW VAN SCHAIK, 1885-1949, onge 
huwd 
- Ehsabethveremgmg, 1917 1941 
- Mariaveremgmg, 1915-1935 
- R К Vrouwenbond, 1914-1922 
- Meisjespatronaat, 1908-1914 

Imelda-tehuis, 1936-194x 
- R К Openbare Bibbotheek, 1919-1926 

14 M DE RAS, 1810-1897, burgemeester van 
Pannerden, gehuwd met tante van echtgeno
tes van 3 

Elisabeth Gasthuis, 1885 1896 

15 HGHH SCHAEPMAN, 1865, ongehuwd, 
schoonzus van 3 

Ehsabethveremgmg, 1905- 192x 
- R К Hulp ш de Huishouding, 1916-192X. 

R К Maatsch Ziekenhuiswerk, 1921-193x. 

16 J KOLFSCHOTEN, 1804-1860, notans 
kerkmeester Walburgisparochie, 1845-1860 

- R К Vrouwenhuis, 1854-1860 
- R K. Besteedelmgenhuis, 1854-1860 

Zijn vrouw legateerde ƒ1500,- aan de Wal
burgparochie 
Directeur Sociëteit Concordia 

17 HPG KOLFSCHOTEN, 1839-1915, kost 
school Katwijk, advocaat 

kerkmeester Walburgisparochie, 1875 1879 
kerkmeester Martinusparochie, 1879-1883 

Burgerlijk Armbestuur, 1868-1883, Arnhem 
se Badver, 1874-1882, Sted Bank van Le
ning 1866-1883, Bmtensocieteit 1872-1881 

18 RJCT KOLFSCHOTEN, 1851-1921, kost
school Katwijk, wijnhandelaar, gehuwd met 
TH LJ Deurvorst 
- kerkmeester Walburgparochie, 1884-1921 
- Vincentiusveremgmg, 1888-1920 
- Recht voor Allen, 1887-1905 
- Sociëteit van St Jan, 1890-1903 
- Elisabeth Gasthuis, 1897-1921 
- R К Wijkverpleging, 1906-1920 
- R К Begrafemsveremgmg, 189x-1920 

Vincentiusconcert, I89x-1920 
- R К Reclassering, 1915-1920 
- Gemeenteraad, 1891-1919 
- adviseur R K. Volksbond, 1895-191x 
- hoofdbestuur Vincentiusver, 1901-1920 
- Geld R К Kiesvereniging, 190x-1918 
Aandeelhouder Gelderse Spaarbank en NV 
De Post, donateur R К Onderwij/ersver, 
obligaties Insula Dei, 1886, lening aan Elisa 
beth Gasthuis in 1903 
Vereniging Armenzorg, 1885-1920, Armen 
raad, 1913-1920, Gemeentespaarbank, 1905-
1920, Sociëteit Concordia, 1883-1887, Kamer 
van Koophandel, 1887-1920, Wonmgbouw-
ver Openbaar Belang, 1901-1920, Plaatselijk 
Comité Zondagsrust, 1911-1920 

19 TH LJ KOLFSCHOTEN-DEURVORST, 1862-
1947 
- Ehsabethveremgmg, 1904-192x. 
- R К Doorgangshuis, 1917-1920 
Uit het huwehjk met haar eerste echtgenoot, 
J J M Hoogeweegen, werd JA Ρ Hooge-
weegen geboren 

20 JAP HOOGEWEEGEN, 1884-1958, kost
school Katwijk, bankier, stiefzoon van 17, 
gehuwd met dochter van J С J W Η van 
Nispen tot Sevenaer 
- Gelderse Spaarbank, 1906-1925 

Geloof en Wetenschap, 1910-1915 
- R К Reclasseringsverenigmg, 1916-1920 
- Schoolbestuur Si Wilhbrord, 1918-1920 
- Elisabeth Gasthuis, 1922-1925 
- Geld Ver voor V H M О , 1919-1921 
- Gemeenteraad 1923-1925 
Voor Η Hartkerk ƒ1000,-
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De familie Ketelaar 
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1. J F. KETELAAR, 1790-1845, wijnhandelaar. 
Ten tijde van de oprichting van het R.K. 
Besteedeliogenhuis stond hij bekend als de 
vermögendste katholiek te Arnhem. 
- kerkmeesterWalburgisparochie, 1830-1842. 
- R.K. Bestedelingenhuis, 1839-1942. 

2. J G SPRENGER, vader van schoondochter 
van 1. Zie nr. 19 in het netwerk van de 
steenbakkers. 

3. w. ΟΤΓΕΝ, 1782-1857, arts, gehuwd met 
nicht van 1, was voor 1830 raadslid te Wage
ningen. 
- kerkmeester Walburgisparochie, 1853-1857. 

4. J.LC. KETELAAR, 1829-1902, wijnhande
laar. 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1885-1902. 
Hij betaalde in 1895 een derde deel van de 
klok in de Angelustoren van de St. Janskerk. 

5. J L H DOBBELMANN, 1841-1909, broer van 
zwager van 4. — pastoor Walburgparochie, 
1885-1904. 
- deken van Arnhem, 1890-1904. 
- Insula Dei, 1885-1904. 
- Elisabeth Gasthuis, 1885-1904. 
- Schoolbestuur St. Willibord, 1898-1904. 
- Walbuxgishofje, 1885-1909. 
- R.K. Volksbond, 1895-1904. 
Aandelen Gelderse Spaarbank; obligaties 
Insula Dei, 1891; donateur R.K. Onderwij
zersvereniging; legaten aan Insula Dei, Vin-
centiusvereniging, Elisabethvereniging (elk 
van ƒ1.000,-), R.K. Armbestuur (ƒ7.000,-), 
Walburgparochie (ƒ2.000,-), fundatie Insula 
Dei (ƒ2.600,-: 25 jaar 52 kerkdiensten tegen 
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ƒ130,-). In 1915 is er sprake van een legaal 
van Dobbelmann (ƒ16.000,-) voor een nieu
we school. 

6. J.H REYNERS, 1836-1912, zus van zwager 
van 4, gehuwd met HJ. Nieveler (1), even
eens zwager van 4, en met A.LJ.P. Meeuws 
(2), schoonvader van 9. 
- Elisabethvereniging, 1893-1898. 
Legaat R.K. Armbestuur (ƒ10.000,-), Euse-
biuspar. (ƒ1000,-) en Martinuspar. 
(ƒ2.000,-). Zij betaalde een derde deel van 
de klok in de Angelustoren van de St. 
Janskerk. 

7. HJ NIEVELER, 1835-1883, koopman, af
komstig uit Dordrecht. 
- kerkmeester Martinusparochie, 1879-1883. 
Fundatie Martinusparochie. 

8. A.LJ.P. MEEUWS, 1835-1894, koopman/fa
brikant, afkomstig uit Dordrecht, was voor
zitter van de Vincentiusvereniging aldaar. 
- kerkmeester Martinusparochie, 1887-1894. 
Obligatie Insula Dei, 1886; legaten aan Mar
tinusparochie en Joannesparochie (ƒ1.000,-), 
en voor het rk onderwijs (ƒ10.000,-). 

9. J.H TH. KETELAAR, 1864-1900, kostschool 
Katwijk, wijnhandelaar, gehuwd met 
M.J.E.E. Meeuws, dochter van 9. 
- kerkmeester Martinusparochie 1899-1901. 
- R.K. Armbestuur, 1896-1901. 
- Schoolbestuur St. Willibrord, 1899-1901 

10. MJ.E.E KETEIJ^AR-MEEUWS. 

- Elisabethvereniging, 1904-191x. 
- Meisjespatronaat, 1908-1910. 

421 



Families van steenbakkers 
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1 M TERWINDT, 1784-1848, aartspnester van 
Gelderland, 1833-1848 

2 TH TERWINDT, 1815 1891, koopman, 
burgemeester van Millmgen, 1841-1852 

kerkmeester Eusebiusparocbe 1870-1891 
Aandeelhouder Katholieke Illustratie, St 
Joseph Timmerhedenver, Eusebiuspar, 
Martmuspar, Gelderse Baiücveremging 

3 JJ\ TERWINDT, 1810-1895, aannemer, 
steenfabnkant, burgemeester van Pannerden 
1854-1866, dijkgraaf 
- kerkmeesterWalburgisparochie, 1872 1895 

Walburgishofje, 1872 1895 
- Recht voor Allen, 1887 1895 

Gelderse Credietveremgmg, 1878-1895 

4 AG TERWINDT, 1827 1903, leerlooier, 
steenfabnkant 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1892-1903 
- Elisabeth Gasthuis, 1897-1903 
- aandeelhouder Gelderse Spaarbank, 1900 
Derde deel van klok in Angelustoren van St 
Janskerk ш 1894, doopvont, kazuifels, altaar-
dwalen, zilveren kandelaars, paarse koorkap 
en fundatie aan Eusebiusparochie, obligatie 
Insula dei, 1863 

5 A VAN HEUKELUM TERWINDT, 1829-1897, 
zus van 3 en 4, gehuwd met W G van Heu-
kelum, steenfabnkant en lid van de Provm-
aale Staten van Gelderland 
Schenking van ƒ10 000,- voor de St Joannes-
кегк ш 1895 

6 JGFM TERWINDT, 1855-1923, kostschool 
Katwijk, leerlooier, steenfabnkant, 
gehuwd met В M Ficq 

- kerkmeester Martinusparochie, 1901 1923 
Schoolbestuur St Wdhbrord, 1898-1912 

- Elisabeth Gasthuis, 1920-1923 
Aandelen Gelderse Spaarbank, t g ν 25 jaar 
huwehjk ƒ500, aan ambachtsleerlmgen m 
1913, Tnomfkruis m Martinuskerk 

7 Β M TERWINDT FICQ, 1868-1943 
- Meisjespatronaat, 1905-1927 
- Ehsabethveremging, 1893-1921 
Legaat Martinusparochie, 1935, ƒ300,- voor 
H Hartkerk 

8 HJA TERWINDT, 1859 1938, kostschool 
Katwijk, steenfabnkant, gehuwd met E L E 
Berger 

kerkmeester Walburgisparochie, 1895 1924 
- Vincentiusconcert, 1890 1924 
Aandelen Gelderse Spaarbank, 1900, ƒ100,-
H Hartkerk 
Vereniging Armenzorg 

9 E.L.E. TERWINDT-BERGER, 1863-1941 
- Ehsabethveremging, 1893-192x 
- R K. Consultatiebureau, 1910-192x. 

10 HWAJ TERWINDT, 1859-1923, notans, 
gehuwd met M Strater 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1905 1920 

Sociëteit van St Jan, 1893-1903 
- Schoolbestuur St Wdhbrord, 1899-1920 
- R K. Armbestuur, 1900-1909 

Elisabeth Gasthuis, 1909-1923 
- Cie kleding kinderen, 1910-1923 
- R K. Maatsch Ziekenhuiswerk, 1921-1923 
- Gelderse Spaarbank, 1899 1923 

agent Hanzebank, ν a 1915 
Aandelen Gelderse Spaarbank, ƒ500, voor 
Jozefpar m 1921, ƒ1000,- in 1923 Eusebius 
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par, ƒ100,- voor R К Armbestuur, te verde
len onder de armen van de Eusebiuspar 

11 M TERWINDT STRATER, 1865-1944 
- Elisabethverenigmg, 1898 1931 
- R К Doorgangshuis, 1912-192x 
- Ver Allerheiligst Sacrament, 1925-1939 
- Bescherming meisjes, 1910-1923 

12 C H A TERWINDT, 1868-1949, kostschool 
Katwijk, leerlooier, steenfabrikant, gehuwd 
met A H L M de Muelenaere 
- kerkmeester O L Vrouwpar , 1917-1933 
- Vincentiusveremging, 1902-1936 
- Gelderse Spaarbank, 1899-1936 
- R К Wijkverpleging, 1906-1922 
- Cie kleding kinderen, 1903-1936 
- Vmcentiusconcert, 1900 1930 
- R К Consultatiebureau, 1910-192x. 
- R К Maatsch Ziekenhuiswerk, 1921-1936 
- Hoofdraad Vincentiusveremging, -1935 
- Alg Ned R К Werkgeversvereniging, 
Aandelen Gelderse Spaarbank, ƒ500,-
H Hartparochie 
Armenraad, 1922-1933 

13 A H LM TERWINDTDE MUELENAERE, 
1868-1942 
- meisjespatronaat, 1904-191χ. 
- R K. Doorgangshuis, 1917-192x 
- R К Meisjesbeschenning, 1910-192X. 
- R К Jonge Vrouwenbond, 1926-1930 

14 E WA TERWINDT, 1872 1960, kostschool 
Katwijk, steenfabrikant 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1920-1922 
- Insula Dei, 1918-1928 
- Schoolbestuur St WiUibrord, 1906-1928 
Fundatie Eusebiusparochie, 1960, Η Hart
parochie ƒ500,-

15 EEH TERWINDT, 1885-1938, ongehuwd 
- R К Meisjesbeschenning, 1922-1938 
- Meisjespatronaat, 1909-192x. 
- Ehsabethveremgmg, 191x-1919 
- R К Hulp m de Huishouding, 1916-192X. 
- Mariaveremgmg, 1918-1928 
- Nat Comité tegen Alcoholisme, 1910 

16 J A L TERWINDT, 1887-1967, ongehuwd 
- Meisjespatronaat, 1912-1914 

Mariaveremgmg, 1908-1911 
- R К Openbare Bibliotheek, 1921 

Aartsdiocesane Mariaver, 19ІХ-1920 

17 LAJ TERWINDT, 1879-1939, bankier, 
kleinzoon van L G J Sprenger 
- Insula Dei, 1909-1918 
- St Antomushuis, 1912-1918 

18 L.GJ SPRENGER, 1822-1892, commissio
nair 
- kerkmeesterWalburgisparochie, 1857-1858 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1858-1892 
- Recht voor Allen, 1882-1886 
Weldoener Elisabeth Gasthuis, 1885 

19 J L SPRENGER, 1775-1840, commissionair 
- kerkmeester Walburgisparochie, 1830-1840 
Fundatie R К Besteedelingenhuis 

20 AJL SPRENGER, 1849, commissionair, 
gehuwd met A Ploner 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1893-1904 
- Sociëteit van St Jan, 1889-1903 
- Recht voor Allen, 1879-1902 
- Elisabeth Gasthms, 1890-1903 
Aandelen Gelderse Spaarbank, obhgaties 
Insula Dei, 1886, 1899 

21 A SPRENGER PLONER 
- Ehsabethveremgmg 1893-1903 

22 J VERWAAYEN, 1806-1885, steen
fabrikant, gehuwd met weduwe-schooudoch-
ter van J L Sprenger Samen met zijn stief
zoon J LA J Sprenger begon hij een band
fabriek aan het Roermondsplein 
- kerkmeester Eusebiusparochie 1859 1884 
- gemeenteraad, 1869-1884 
- Elisabeth Gasthuis, 1884-1885 
- Kamer van Koophandel, 1858-1876 
In 1866 geroyeerd als lid van de Vincentius
veremging 

23 THVJM FELDBRUGGE, 1880-1960, nota 
ris 
- kerkmeester Walburgisparochie, 1926-1953 
- Kath Gelders Lyceum, 1922-193x 
- Geloof en Wetenschap, 1920-1924 
- Mariastichting, 1919-1948 
- Vincentiusveremging, 1920-1926 
- R К Maatsch Ziekenhuiswerk, 1921-193x 
- Adviseur Carolus Borromeus, 1921-1940 
- Recht voor Allen, 1921-Шх. 

24 HAJ MAHLER, 1863-1934, koopman 
- R К Armbestuur, 1896-1904 
- Vmcentiusconcert, 189x-1920 

25 JG WALTERS, 1814-1879, steenfabrikant, 
gehuwd met G D van Heukelum, schoonzus 
van 5, 2 en 4 
- kerkmeester Walburgisparochie, 1876-1879 
- Vmcentiusveremgmg, 1874-1876 
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26. HJC. WALTERS, 1843-1895, kostschool 
Katwijk, steenfabrikant, gehuwd met J.G. 
van Wijck. 
- kerkmeester Martinusparochie, 1885-1895. 
- Recht voor Allen, 1879-1895. 
Aandelen NV De Post. 

27. J.G. WALTERS-VAN wucK, 1857-1937. 
- Elisabethvereniging, 1901-192x. 
- Mariavereniging, 1911-1922. 
- Ver. Allerheiligst Sacrament, 1924-1928. 
Gift RHartkerk ƒ100,-; legaat. 

Het echtpaar H. Donders en J. Dolmans met ¡anderen, onder meer H.F.J., A. Th., 
L., F. en J.J. Donders. Ca. 1885. (Foto Gemeentearchief Arnhem) 
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Het netwerk van de familie Donders 

1 Η F DONDERS, 1833 1905, lakenhandelaar, 

vestigde zich ш 1860 te Arnhem 
Gelderse Spaarbank, 1899 1901 

Obligaties Insula Dei 1863, 1886 

2 HFJ DONDERS, 1864-1923, lakenhande
laar, 
- Kerkmeester Joannesparochie, 1919-1923 

Schoolbestuur St Wülibrord, 1899-1923 
Gelderse Spaarbank, 1901-1923 

- Manastichting, 1919-1923 
Gift Η Hartkerk ƒ250,-

3 ATH DONDERS, 1866-1936, lakenhande
laar 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1925-1929 

kerkmeester Joannesparochie, 1932-1936 
Insula Dei, 1905-1936 
Mariastichting, 1923-1936 

- Cie kleding kinderen, 1919-1923 
- R K. Reclassenngsveremging, 1933-1936 
Gift Η Hartkerk ƒ250,-

4 L. DONDERS, 1872-1948, ongehuwd 
- meisjespatronaat, 1908- 193x 
- meisjesbescherming, 1929-194x. 
- Stella Maris, 1929-1935 

5 F DONDERS, 1876-1970, steenfabnkant, 
gehuwd met Ch Klompé 
- kerkmeesterWalburgisparodue, 1925-1958 

Gelderse spaarbank, 1908-xxxx 
- Geloof en Wetenschap, 1904-1910 
Gift H Hartkerk ƒ100,-

6 С DONDERS-KLOMPÉ, 1881-1963 
- meisjespatronaat, 1904-xxxx 

7 JJ DONDERS, 1880-1957, wijnhandelaar, 
gehuwd met M Schoemaker 
- kerkmeester Joannesparochie, 1936 1957. 
- R К Armbestuur, 1912-1957 
- R К Doorgangshuis, 1925-1935. 
- Imeldatehuis, 1935-1957 
- Annastichting 
Gift H Hartkerk ƒ100,-, in 1957 ƒ5 000,- voor 
raam m St Joanneskerk 

8 M Donders-Schoemaker, 1880-1970 
- R К Jonge Vrouwenbond, 1927-1930 

9 J L. DONDERS, 1902-1959, kostschool Kat
wijk, textielhandelaar 
- kerkmeester H Hartparochie, 1936 

10 A F DONDERS, 1908, lakenhandelaar 
- Kathohek Gelders Lyceum, 195x-1969 
- Kohlmannstichting, 1946 197x. 

11 FA DONDERS, 1900, kostschool Katwijk, 
lakenhandelaar, gehuwd met Ρ van Niekerk 
- kerkmeester wilhbrordparoclue, 1948-1971 
- Gelderse Spaarbank, 1928-1968 
- Bijzondere noden Arnhem, 1969-1979 
- Insula Dei, 1936-1976 

12 Ρ DONDERS VAN NIEKERK, 1906 
- Ehsabethveremging 
- Imeldatehuis 

13 ATH DONDERS, 1903-1971, kostschool 
Katwijk, lakenhandelaar 
- Pius X Stichting, 1939-xxxx. 
- Elisabeth Gasthuis, 195x-1971 
- Vincenüusverenigmg, 1940-196x 
- Gelderse Spaarbank, xxxx-1968 
- Bijzondere Noden Arnhem, 1968-1971 
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14 KA. DONDERS, 1910-1979, Canisiuscol 
lege Nijmegen, groothandel с ν , gehuwd met 
R Roes 
- Kath Centrum Klarendal, 1949 1971 
- Kath Jeugdzorg en Gezinswerk, 1956-

1968 

15 J o DONDERS, 1908, ongehuwd 
- meisjespatronaat 1935 
- distnctleidster KJV, 1935-хгах 
- ν а 1960 werkzaam voor het SCC 

16 A DONDERS-HUURMAN, 1911, gehuwd 
met F Donders, wijnhandelaar 
- Mater Amabihsschool 

17 M DONDERS, 1910, ongehuwd 
- kath jeugdbeweging, 1935-195x. 

18 E HA M DONDERS, 1936, Kath Gelders 
Lyceum, jurist 
- Kath Volkspartij, 1965 
- R К Levensschool, 1965 

19 Y DONDERS, 1930, notaris 
- Elisabeth Gasthuis, 1973-юоа 
- dekenaat 1969-198x. 

20 J G J DONDERS, 1939, wijnhandelaar 
- Vmcentiusveremgmg, 1969-1988 
- Marmstichting, 1960-1971 

21 L HASSELBACH, 1826 1887, steenhouwer, 
gehuwd met A W Sevink 
- kerkmeesterWalburgisparochie, 1876 1887 
- Sociëteit van St Jan, 1857-1876 
- Recht voor Allen, 1879 1887 
Obligatie Insula Dei, 1863 
Kamer van Koophandel, 1856 1886, Hand-
werksbloei, 1871 1886 

22 A W HASSELBACH-SEVINK 
- Ehsabethvereniging, 1893-xxxx. 

23 H FA VAN DE MUYSENBERG, 1895, ΖΟΟΠ 
van H van de Muysenberg-Donders, steen-
fabnkant 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1946-1950 

24 CA N SCHOEMAKER, 1897-1945, huisarts, 
gehuwd met dochter FA M van H van de 
Muysenberg-Donders, CA N is een broer 
van 8 
- Wit-Gele Kruis, 1926-1945 
- St Annastichting, 1925-1929 
- Kath Gelders Lyceum, 1928-1930 
- R K. Volksuniversiteit, 193x-1944 
- Dr Anensverenigmg, 1922-1932 

- R К Hulp ш de Huishouding, 1929-1939 
Gift Pius-X Stichting m 1929 

25 TH G N1EKERK, 1873-1956, huisarts, neef 
van 2,3,4,5 en 7 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1917 1922 
- Vmcentiusveremgmg, 1903-1925 
- Wijkverpl /Wit Gele Kruis, 1906 194x 
- Schoolbestuur St Wilhbrord, 1903-1920 
- Mariastichting, 1919-1956 

26 CFA WITTE, 1883 1948, textielhandelaar 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1922 1928 
- kerkmeester H Hartparochie, 1928-1948 
- Mariastichting, 1939 1948 
- Vmcentiusconcert, xxxx 1930 
- R К Middenstandsveremgmg, 1919-192x. 
- Kamer van Koophandel, 1919 1922 

27 J LA WITTE, 1886-1969, textielbaadelaar 
- R К Volksuniversiteit, 1927 1938 
- Geloof en Wetenschap, 1927 1936 
- Vmcentiusconcert, 19ІХ-1930 

28 TH H wrrre, 1854-1921, koopman 
- kerkmeester Eusebiusparochie, 1916-1921 
Aandelen Gelderse Spaarbank, Gift ƒ3 500,-
H Hartparochie 

29 H MA KLOMPÉ, 1887, Camsiuscollege 
Nijmegen, handelaar koffie/thee, neef van 6 
- R К Verkenners, 1933 
- gemeenteraad, 1935 1939, 1946 1949 
- wethouder, 1939 1946 
- R К Middenstandsveremgmg, 1929-195x 
- Kath Gelders Lyceum, 1926 193x 
- Alg R К Propagandaclub 1937 1940 
- Aartsdioc Middenstandsver, 1946 195x 

30 J KLOMPÉ, 1884, handelaar kantoorart, 
broer van 29 
- R К Armbestuur, 1917-1933 

31 H A M KLOMPÉ, 1911, Kath Gelders 
Lyceum, secretaresse, ongehuwd 
• Elisabeth Gasthuis, 196x-197x 

32 M A M KLOMPÉ, 1912-1985, Kath Gelders 
Lyceum, politica, ongehuwd 

33 E. NIEKERK, 1911, juriste 
- R K. Gezinsvoogdij, 194x-195x 
- R K. Meisjesbeschermmg, 194x 195x. 
- R K. Centrum Klarendal, 1947 195x 
- R K. Volksuniversiteit, 1946- 195x. 
- Hoofdbestuur Wit-Gele Kruis, 1940 
- Aartsdiocesane meisjesbeschermmg, 1940 
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Ongeveer 40% van de Arnhemmers behoorde tot het katholieke volks
deel. Zeker tot aan dejaren '20 van de 20e eeuw waren de katholieken in 
het liberaal-vrijzinnige Arnhem ondervertegenwoordigd in openbare 
functies en ambten. De benoeming van de katholiek Chris Matser in 
1946 tot burgemeester van Arnhem symboliseerde het einde van deze 
achterstelling. 

Een eind maken aan de situatie van achterstelling en achterstand was 
één van de actiepunten die gedurende ongeveer honderd jaar op de 
agenda van de katholieke beweging hebben gestaan. Het werken aan de 
opbouw van een eigen leefmilieu, ter versteviging van onderlinge ban
den en ter afscherming van de voor geloof en zeden 'gevaarlijke' liberale 
cultuur, motiveerde Arnhemse katholieken al evenzeer tot actie en be
weging. 

Dit boek geeft een uitgebreid verslag van de motieven, de middelen, 
de leiders, de kosten en de resultaten van de Arnhemse katholieke bewe
ging, van haar ontstaan rond het midden van de negentiende eeuw tot 
en met haar ontbinding in de huidige tijd. Het gaat hier om een exem
plarische lokale studie: minutieus onderzochte en beschreven Arnhemse 
ontwikkelingen en gebeurtenissen worden heel nadrukkelijk in een bre
der kader geplaatst, het zogenaamde bewegingsperspectief. Kernge
dachte hiervan is dat ideologische, organisatoi ische, personele en finan
ciële aspecten in onderlinge samenhang het verloop van een beweging 
bepalen. 

Enerzijds draagt het boek veel nieuwe feiten en inzichten aan over een 
tot nu toe 'vergeten* deel van de recente geschiedenis van Arnhem, 
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