Zijn Limburgers anders katholiek?
O p 1 decem ber 1988 is aan de U niversiteit voor Theologie en Pastoraat te H eerlen
een studiedag gehouden onder de titel Van katholiek Lim burg naar katholieken in
Limburg. E en jaar eerder was, onder dezelfde titel, reeds een w etenschappelijk sym
posium belegd w aarop resultaten van onderzoek gepresenteerd werden. Nu was de
bedoeling om een breed publiek van kaderm ensen uit tal van m aatschappelijke orga
nisaties in Lim burg te verzam elen, en met hen de uitkom sten van die studies te
bespreken.
D iagnose

Zoals overal in de westerse samenleving
en cultuur, brokkelt ook in Lim burg de
vroegere dom inantie van het roomskatholicisme in de sociaal-culturele ont
wikkelingen snel af. Ook in Limburg
lijkt een grondige verschuiving op te
treden in een vanouds als katholiek ge
kenschetste samenleving, m et alle ge
volgen van dien voor de positie en de
m ogelijkheden van een christelijke ge
loofsgem eenschap. Van m eetaf aan
heeft de organisatoren voor ogen ge
staan een goede diagnose te laten stel
len van deze veranderingsprocessen. In
de bijdragen op de studiedag kwamen
een aantal belangw ekkende aspecten
van zo’n diagnose aan de orde.
O p de eerste plaats blijkt uit empirisch
onderzoek dat de Limburgse cultuur als
norm en- en w aardenstelsel een eigen
karakter bezit. Nogal eens hoort men
immers de opvatting dat geheel N eder
land, en geheel W est-Europa onderhe
vig zijn aan dezelfde seculariserings- en
m oderniseringsprocessen, en dat hier
door de historische divergenties tussen
verscheidene regio’s snel aan het ver
dwijnen zijn. D aarin steekt zeker veel
w aarheid. M aar empirisch onderzoek
waarschuwt ervoor dit te overdrijven.
H et blijkt mogelijk de regionale eigen
heid op dit punt duidelijk te benoem en,
en dat te doen op een manier die niet
vervalt in folkloristisch noch in provin
cialistisch getinte vooroordelen. O p de
tw eede plaats kom t n aar voren dat secu
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larisering en m odernisering vaak niet zo
mooi in de pas lopen als men verm oedt.
E en bepaald norm en- en waardenstelsel
kan verregaand geseculariseerd zijn,
m aar toch niet erg m odern. En ook het
om gekeerde blijkt het geval te kunnen
zijn. E r bestaan nogal w at variaties op
dit punt, ook binnen N ederland. H et
katholieke norm en- en w aardenpatroon
dat m en m om enteel nog bij een m eer
derheid van Lim burgers vindt, is wel
sterk geseculariseerd, m aar in vergelij
king m et anderen m inder modern.
D eze veranderingsprocessen hebben
uiteraard ook ingrijpende gevolgen
voor de traditioneel katholieke verban
den, die in een recent verleden als het
w are het dak vorm den w aaronder men
sen in Lim burg een ’th u is’ vonden. D at
dak brokkelt snel af, doordat zich, in
het bijzonder door de opkom st van de
mijnbouw en daarna door de vestigin
gen van grote instellingen als het A B P e n
de CBS, veel andersdenkenden zich in
Lim burg hebben gevestigd; doordat
ook de Limburgse katholieke organisa
ties het proces van de 'tw eede em anci
patie’ hebben doorgem aakt; doordat
ook in Limburg een proces van dem o
cratisering op gang kwam dat een einde
m aakte aan de alleenheerschappij van
é é n politieke partij.
H erzuiling?

W at betekenen deze inzichten voor
mensen die nu een kaderfunctie bekle
den in katholieke organisaties, in orga
nisaties die katholiek geweest zijn of in
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organisaties die dit nooit zijn geweest.
In wat voor een organisatie men ook
w erkt, men kan zich m oeilijk aan de
vraag onttrekken. W ant de geschetste
veranderingsprocessen maken deel uit
van de 'om geving’ van die organisatie,
en w erken ook door in het normen- en
w aardenpatroon van tal van m edew er
kers. H et is duidelijk dat men geen plei
dooi kan houden voor een herzuiling.
W ie enigerm ate historisch denkt en zich
in zijn handelen daardoor laat leiden,
weet dat men de geschiedenis niet terug
kan draaien. Bovendien wilde niemand
van de aanwezigen naar dat verleden te
rug, dat door een van de inleiders nog
eens geïllustreerd werd m et een uit
spraak van paus Pius X uit 1903: ”H et is
geen lofwaardige ijver noch oprechte
vroom heid iets te ondernem en dat in
zich wel schoon en goed is, m aar niet is
goedgekeurd door de bisschop.” H er
zuiling zou alleen m aar nieuw isolem ent
inhouden.
O ver een alternatief voor dat isolement
- een alternatief dat dan ook rekening
zou houden m et d e feitelijke ontw ikke
lingen en de diagnose daarvan - heerste
echter weinig consensus, zelfs weinig
uitgesproken en heldere opvattingen.
M en ziet aan de ene kant de druk op tal
van organisaties om hun identiteit, hun
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profiel duidelijk te m aken, en niet zel
den w ordt hun voortbestaan daarm ee
verbonden. A an de andere k an t wordt
levensbeschouwelijkheid gezien als een
zaak van de privé-personen en de leden
van een organisatie zullen het niet ge
m akkelijk dulden dat de instelling zich
daarm ee bem oeit en op die m anier ei
genlijk haar opdracht afw entelt op die
van de m edew erkers. D aarbij kom t nog
een ander punt. Traditioneel bestond
de katholieke identiteit m ede in een ge
form aliseerde relatie m et de bisschop,
binnen de erkenning van het onder
scheid in doelstelling van een geloofsge
m eenschap en een m aatschappelijke or
ganisatie. A an de vooravond van Vaticanum II bleek dat model vaak reeds
onw erkbaar gew orden te zijn, en de er
kenning door Vaticanum II van een
m aatschappelijk en levensbeschouwe
lijk pluralism e leek het ontw ikkelen van
een nieuw m odel ook overbodig te m a
ken. Inm iddels w ordt de vernieuwing
van V aticanum II door tal van bisschop
p en op een veel restrictievere manier
geïnterpreteerd, en nu we behoefte krij
gen aan een nieuw m odel, blijkt dat ver
langen op grote problem en te stuiten. II

dr T. van den Hoogen
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