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JOANNES AENGENENT (1873·1935) was socioloog en bisschop in 
een tijd waarin het katholicisme in Nederland zich opende naar de samen-
leving. In deze op nieuw archiefonderzoek gebaseerde biografie beschrijft 
Erik Sengers hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer eenvoudig milieu, 
hoogleraar werd op het seminarie Warmond en zich als publicist mengde 
in debatten over de organisatie van arbeiders en het economisch leven, 
oorlog en vrede, psychologie, sociologie en het vrouwenvraagstuk. Via de 
Katholiekendagen en de Katholieke Sociale Actie, waarvan hij bestuurder 
was, had Aengenent grote invloed op de katholieke sociale beweging. 
Toen hij in 1928 bisschop van Haarlem werd, stimuleerde hij het religieuze 
leven en hervormde het jeugdwerk. In de jaren dertig veroordeelde hij het 
nationaalsocialisme.

In deze biografie komt Aengenent naar voren als een man die vanuit een
katholieke visie op mens en maatschappij zocht naar oplossingen voor de 
sociale problemen van zijn tijd.
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Woord vooraf

In een biografie komt de beschreven persoon, als het goed is, voor een lezer tot 
leven. Je kunt nagaan wat hij of zij deed, maar ook navoelen wat iemand bewo-
gen heeft. Niet alleen diens ontwikkeling, maar ook de positieve en negatieve 
karaktertrekjes, moeten met het persoonlijk en openbare leven in een verband 
gebracht worden. De lezer moet de persoon in de context van zijn tijd kunnen 
zien. Voordat iemand voor een lezer tot leven kan komen, moet hij voor de bio-
graaf tot leven komen. Deze ervaring heb ik bij deze studie, mijn eerste meer 
historische studie, mogen hebben. De afgelopen jaren is Monseigneur Aengenent 
op verscheidene wijzen en in verschillende opzichten voor mij, soms erg dichtbij, 
tot leven gekomen. Zo mocht ik werken in de gebouwen waar ook hij gewoond 
en gewerkt heeft, het voormalig bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht te 
Haarlem. In de Tiltenberg, het voormalige hoofdkwartier van de Vrouwen van 
Nazareth van waaruit de meisjesbeweging De Graal werd georganiseerd, zijn 
de opleidingsinstituten van het bisdom Haarlem-Amsterdam gevestigd. Deze 
instituten zijn weer de voortzetting van het grootseminarie Warmond waaraan 
Aen genent 25 jaar les heeft gegeven en waaraan ik net als hij ‘sociologie’ doceer. 
Het klooster van de ‘Juliaantjes’ in Heiloo met het aanpalende bedevaartsoord 
o.l.v. ter Nood is nu een geliefd ontmoetingscentrum van het Bisdom Haarlem- 
Amsterdam – het complex werd in zijn huidige vorm in belangrijke mate bepaald 
door de inzet van bisschop Aengenent. Tenslotte heb ik mijn pastorale stage ge-
daan in de parochiegemeenschap van de H.H. Martelaren van Gorcum in Am-
sterdam, waarvan het kerkgebouw door Aengenent gewijd is en dat zich bevindt 
in de regio waar ik als diaken benoemd ben. Bezoeken aan vele andere plaatsen 
waar hij gewoond en gewerkt heeft, hebben eraan bijgedragen dat ik me nog beter 
in Joannes Aengenent kon inleven.

Mgr. Aengenent kwam verder voor mij tot leven, omdat ik door een gelukkig 
toeval in contact kwam met zijn familie. Toen mijn vrouw en ik betrokken raak-
ten bij een parochiële werkgroep die zich richtte op de uitwisseling met het Bis-
dom Erfurt, bleek een van de deelneemsters, Iet Distelbrink-Koelman, via haar 
moeder een achternicht en petekind van Aengenent te zijn. Later leerde ik via haar 
Ineke Eggenhuizen-Van den Dool en (minder intensief, want in de Verenigde 
Staten) haar broer dr. Huug van den Dool kennen, kleinkinderen van Andreas, de 
broer van de bisschop. Deze familieleden hadden verschillende herinneringen aan 
hun ‘heeroom’ in bezit: een bord dat de priesters van Delft hem bij zijn bisschops-
wijding geschonken hadden, krantenknipsels en persoonlijke brieven, familiefo-
to’s en de officiële foto’s die bij de wijding door De Maasbode waren gemaakt, 
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boeken uit zijn bibliotheek, en natuurlijk veel familieherinneringen. Enkele van 
deze zaken die ze aan mij hebben overgedragen vormden een waardevolle aanvul-
ling op de studie. Van Ineke Eggenhuizen-Van den Dool kreeg ik ook de herin-
neringen van haar moeder Trees van den Dool-Aengenent (°  Delft 18 april 1905 
†  Wolvega 13 augustus 1997) aan haar illustere oom, die ze in 1976 op verzoek 
van haar kinderen opgeschreven heeft. Door dit contact met de familie, dat zeer 
stimulerend werkte voor het afronden van de studie, kon een completer en per-
soonlijker beeld van Joannes Aengenent geschetst worden.

Het inleven was niet zo goed gelukt, en zeker niet vol te houden geweest, als ik 
de afgelopen vijftien jaar waarin ik aan deze studie (met onderbrekingen) heb ge-
werkt geen steun had ondervonden van een groot aantal mensen. Daarbij noem ik 
allereerst mijn echtgenote dr. Katja Zaich, die waarschijnlijk eerder dan ik zag dat 
ik plezier had in het werken aan dit onderzoek. Ten tweede dank ik de families 
Van den Dool en Distelbrink-Koelman – Iet, Ineke en Huug – voor hun geduld 
met en vertrouwen in mij want ze moesten soms wel erg lang wachten totdat ik 
wat resultaten liet zien. Een derde grote dank gaat uit naar drs. Floor Twisk, de 
archivaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam die mij altijd bereidwillig hielp 
met het vinden van literatuur en met het verstrekken van toegang tot de deels 
besloten archieven. Dankzij prof.em.dr. Roel van der Voort en dr. Jörgen  Vijgen 
kon ik ruimschoots gebruik maken van de bibliotheken van de Adelbertus abdij 
respectievelijk opleidingscentrum Tiltenberg. Abt Gerard  Matthijssen van de 
Adelbertusabdij dank ik voor het ter beschikking stellen van het typoscript over 
de geschiedenis van de abdij. Dr. Evelyne Verheggen bemiddelde me naar het 

Bord dat door de geeste-
lijkheid van Delft werd 
aangeboden b.g.v. bis-
schopswijding (privé).
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Catharijneconvent, waar Ria Reijerse en Kees van Schooten literatuur en afbeel-
dingen voor mij bij elkaar zochten. In de persoon van dr. Lodewijk Winkeler 
bedank ik de medewerkers van het Katholiek Documentatiecentrum dat ze me 
twee dagen hebben ontvangen en alle gevraagde archiefstukken hebben bezorgd. 
Hetzelfde geldt voor de medewerkers in het Rijksarchief Noord-Holland in 
Haarlem en het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis te Amster-
dam, in wier studiezalen ik vele uren doorgebracht heb. Een bijzonder woord 
van dank ook aan de parochiearchivarissen die ik benaderde en die bereid waren 
hun archieven te doorzoeken op het trefwoord Aengenent: mr. Wim Nypels van 
de parochie H.H. Martelaren van Gorcum te Amsterdam, Tom van der Meer 
en Alice van Ruiten in Roelofarendsveen, en Gerard Jinssen uit Langeraar. Jan 
Somers leidde me rond door Delft en pater Bengt Wehlin toonde me Warmond. 
Met dr. André van den Hout pr. interpreteerde ik enkele Latijnstalige bronnen. 
Vele anderen hebben me met grotere en kleinere zaken geholpen, dank aan allen.

Sommige hoofdstukken in dit boek zijn al eerder gepubliceerd, maar op ba-
sis van het onderzoek moesten deze publicaties geheel worden herzien. Nieu-
we hoofdstukken werden door collega’s gelezen en van commentaar voorzien. 
Hoofdstuk een, negen en elf werden door Ineke Eggenhuizen-Van den Dool en 
dr. Huug van den Dool gelezen, omdat daar de meeste biografische elementen in 
zitten. Hoofdstuk een en twee werden bekeken door dr. Paul Hamans pr., die 
vanwege zijn publicatie over de priesteropleiding in het bisdom Haarlem gekwa-
lificeerd is om mijn visie op de structuur en cultuur van Hageveld en Warmond te 
beoordelen. De kern van het hoofdstuk over de Roomsche Sociologie is in 2011 
verschenen in Religie & Samenleving 6(2). Hoofdstuk vijf over arbeid verscheen 
eveneens in 2011 in Communio 36(2). Het hoofdstuk over Aengenent en vrou-
wen verscheen in 2012 in Historica 35(2). Omdat er nogal veel aan dat hoofdstuk 
herschreven is heb ik het opnieuw laten lezen door dr. Trees Versteegen. Mijn 
oud-collega de godsdienstpsychologe dr. Barbara Roukema heb ik het hoofdstuk 
over psychologie en opvoeding laten lezen en een andere oud-collega – kerkhisto-
ricus en publicist op het gebied van de katholieke sociale beweging dr. Theo Sale-
mink – las het hoofdstuk over de katholieken in het sociale leven. De theologische 
discussies over oorlog en vrede in hoofdstuk acht heb ik voorgelegd aan prof.dr. 
Fred van Iersel. Samen met dr. Marjet Derks en dr. Vefie Poels heb ik een vroege 
versie van de hoofdstukken negen, tien, en elf besproken. Daarbij verdiepten ze 
mijn inzichten in het handwerk van de historicus en de biograaf. Vefie Poels was 
naderhand zeer behulpzaam bij het aanleveren van beeldmateriaal. Inhoudelijke 
stimulansen kwamen er van een email wisseling met dr. Paul Luykx. Prof.dr. Paul 
Post en prof.dr. Gerard Rouwhorst wezen me de weg naar de Liturgische Bewe-
ging.

Nadat een eerste versie van het manuscript gereed was, is het geheel inhoude-
lijk nog eens doorgenomen door dr. Bert Schumacher en drs. Wim Peeters, en 
vervolgens tekstueel door Ineke Eggenhuizen-Van den Dool. Een grote steun in 
deze laatste fase was ook drs. Anja van Leusden, uitgeefster bij Uitgeverij Verlo-
ren. Al deze mensen – experts, redacteurs, en reviewers – zij dank. Verantwoor-
delijk voor de uiteindelijke tekst ben ik natuurlijk zelf, en ik hoop dat ik mgr. 
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Aengenent voor de lezer tot leven heb kunnen brengen. Het boek draag ik op 
ter nagedachtenis aan prof.dr. Gerard van Wissen. Hij nam het initiatief tot op-
richting van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk bij het opleidingscen-
trum Tiltenberg van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Helaas heeft hij door zijn 
vroege overlijden het verschijnen van dit boek niet kunnen meemaken. Door dit 
Centrum op te richten wilde Van Wissen de studie van de katholieke sociale leer 
in het bisdom Haarlem bevorderen, en de toepassing van dit gedachtegoed op 
actuele maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Aengenent zou zijn initiatief 
zeker toegejuicht hebben. Doordat Van Wissen mij bij dit Centrum betrokken 
heeft, is voor mij een geheel nieuw veld open gegaan. Deze studie in de geschie-
denis van de katholieke sociale leer is het eerste resultaat van mijn schreden op 
dat veld. Dat het geaccepteerd kon worden als proefschrift aan de Universiteit 
Tilburg en daarnaast als kerkelijke doctoraatsthesis overtrof mijn verwachtingen, 
en was alleen mogelijk dankzij de even enthousiaste als efficiënte opstelling van 
de promotores prof.dr. Paul van Geest en dr. Karim Schelkens, en de decaan van 
de Tilburg School of Catholic Theology prof.dr. Marcel Sarot.
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Wij moeten niet willen, dat er noodlijdenden zijn, ten einde de wer-
ken van barmhartigheid te kunnen uitoefenen. Gij geeft den hon-
gerenden brood; maar beter zou het zijn, als niemand honger had 
en gij dus aan niemand zoudt behoeven te geven. Gij kleedt den 
naakte; och, waren allen gekleed, en bestond de noodzakelijkheid 
niet om te kleeden […] Neem de noodlijdenden weg, en de werken 
der barmhartigheid houden op. Wordt daarmee de gloed der liefde 
uitgedoofd? Broederlijker is uwe liefde tot een gelukkig mensch, aan 
wien gij niets te geven hebt; reiner is die liefde en onzelfzuchtiger. 
Want hebt gij aan een arme iets gegeven, dan ontstaat in u misschien 
de zucht om u boven hem te verheffen en verlangt gij den ontvanger 
uwer weldaad onderdanig aan u te zien. Hij was in nood, gij hebt 
hem iets medegedeeld; gij komt u zelven grooter voor dan hij die 
ontvangen heeft. Gij moet verlangen naar een toestand, waarin nie-
mand aan een ander iets te geven heeft.

Aengenent citeert Sint Augustinus in ‘Verhouding armenzorg ouder-
domsverzekering’, aldaar pp. 145-146.





Inleiding

De onbekende bekende

In de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme is Joannes Aengenent geen 
onbekende persoon. In een aantal deelthema’s van die geschiedschrijving speelt 
hij – als docent zowel als bisschop – een grotere of kleinere, maar niet onbe-
duidende rol. De meeste aandacht gaat uit naar zijn betekenis voor de katholie-
ke arbeidersbeweging en politiek, en het jeugdwerk – met name De Graal. Maar 
ook zijn betekenis voor de katholieke pers, de katholiekendagen, het bestrijden 
van het nationaalsocialisme, voor de ontwikkeling van heilige plaatsen en bede-
vaarten, en voor het seminarieonderwijs is wel bekend. Zijn bepalende invloed 
bij de Katholieke Sociale Actie wordt vaak genoemd, maar is tot op heden bij 
gebrek aan een monografie nog niet gedocumenteerd. Vaak wordt in de litera-
tuur kort verwezen naar zijn veelgebruikte Leerboek der sociologie en soms ook 
naar een enkel ander artikel. Meestal wordt Aengenent in één adem genoemd 
met mr. Piet Aalberse, een persoonlijke vriend die de eerste minister van Sociale 
Zaken zou worden en als zodanig een belangrijke rol speelde in de opbouw van 
de verzorgingsstaat. Maar dan gaat de aandacht veelal uit naar Aalberse, en blijft 
Aengenent in zijn schaduw staan. Nee, echt bekend is Aengenent niet. Hij wordt 
vaak aangeduid als de ‘socioloog en bisschop’ of de ‘bisschop en socioloog’, en 
bij die karakterisering blijft het vaak. Behalve een poging van zijn oud-secretaris 
Jan Bank om de grote lijn van zijn leven op te schrijven,1 een korte karakterise-
ring van P.J. de Kok in een jubileumuitgave van het seminarie Warmond,2 en een 
uitgebreide levensbeschrijving door Voets in het Biografisch Woordenboek van 
Nederland,3 zijn de verschillende facetten van zijn leven en werkzaamheid nog 
niet in samenhang beschreven en geanalyseerd.

De onbekendheid wordt in de hand gewerkt doordat Aengenent in de geschie-
denis van het Nederlands katholicisme meestal niet positief wordt beschreven. 
Hij staat samen met Aalberse bekend als de man die in de sociale beweging con-
sequent de exclusief katholiek-confessionele en klerikale richting aangaf. In de 
beeldvorming komen de andere voormannen Alphons Ariëns en Henricus Poels 
er beter van af: die waren voorstanders van interconfessionele vakbonden en kwa-

1 Fr. J. Bank (1996). Joannes Dominicus Joseph Aengenent. Amsterdam: Scriptorium Annie Bank.
2 P.J. de Kok (1949). Mgr. J.D.J. Aengenent. In Waar eens een Franse kostschool stond: Opstellen over War-
monds studentenleven (pp. 51-57). Warmond: Cassiciacum.
3 B. Voets (1985). Aengenent, Johannes Dominicus Josephus (1873-1935). In Biografisch Woordenboek van 
Nederland.



16  Inleiding

men vanwege hun opvattingen en activiteiten vaak in conflict met de kerkelijke 
 hiërarchie, wat ze zeer populair maakte in de regio waar ze werkten (respectieve-
lijk Twente en Zuid Limburg).4 Aengenent en Aalberse werden door het episco-
paat regelmatig als adviseur gevraagd waardoor ze in het beste geval als de brenger 
van een slechte boodschap, in het slechtste geval als kwade genius werden gezien. 
Aengenent was in tegenstelling tot Ariëns en Poels seminarieprofessor en zou 
weinig pastorale ervaring hebben opgedaan; hij heeft geen sociale organisaties of 
religieuze congregaties opgericht waardoor zijn naam zou hebben voortgeleefd. 
Hij was slechts kort bisschop waardoor zijn regering vaak als een overgangs-
periode wordt gezien. De kerkhistoricus Lodewijk Rogier waardeert hem als 
intellectueel zwak omdat hij komt uit een ‘gesloten diocesaan seminariemilieu 
en geen verblijf aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit had […] de her-
senen gespleten’.5 Poels en Ariëns daarentegen stonden volgens Rogier voor de 
wijde wereld open. Het is een opmerkelijk oordeel van de beroemde historicus 
over iemand die doceerde aan de Rijksuniversiteit Leiden en correspondeerde met 
politieke en wetenschappelijke leiders van zijn tijd. En een onvriendelijk oordeel 
over iemand die hem in 1931 (‘[…] Ons als een ernstig katholiek historicus be-
kend is, zoodat Wij Zed. ter introductie kunnen aanbevelen.’) én in 1933 (‘[…] 
virum esse optime catholicum, in studio historiae ecclesiasticae serio occupatum 
[…].’) een zakelijke doch hartelijke aanbeveling gaf.6

In het buitenland is men positiever over de inbreng van Aengenent in de (chris-
telijke) sociologie. Zo schrijft Williams in de paragraaf ‘Other central European 
founders’ dat Aengenent behoort tot de groep katholieken ‘[…] who deserve con-
sideration as founders of sociology in the “Catholic” sense […]’ Hij wordt ge-
waardeerd als een van de eersten die in handboekvorm een katholiek sociologisch 
systeem ontwikkelde: ‘Aengenent’s contributions to Catholic Social Thought 
lie not so much in his originality of ideas as in his sociological synthesis’. Hij 
wordt beschreven als iemand die diepgaand door de Duitse denkers, de Duitse 
katholieke sociale beweging en door de pauselijke encyclieken is beïnvloed. Dat 
Aengenent een onderscheid maakte tussen filosofische en positivistische sociolo-
gie ‘[…] furnishes a basis upon which later German Catholics could construct a 
theory of the autonomy of the social sciences’. Williams geeft verder aan dat Aen-
genent sterk de nadruk legde op de oplossing van de problemen, en minder op 
een analyse van de oorzaken ervan.7 Ook in het boek van Barnes en Becker wordt 
de christelijke filosofie of maatschappijleer uitdrukkelijk gezien als een onderdeel 
van de sociologie, en daarbinnen positioneren zij Aengenent met zijn aandacht 
voor de kerkelijke sociale leer en de sociale kwestie.8

4 Hoewel J. van Meeuwen (1998) in Lijden aan eenheid: Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht 
(1897-1929). Hilversum: Uitgeverij Verloren op pp. 51-54 aangeeft dat ze zeker niet minder paternalistisch waren.
5 L.J. Rogier (1956). Katholieke herleving: Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853. ’s-Gravenhage: 
n.v. Uitgeversmaatschappij Pax, p. 383.
6 kdc rog 13.
7 M.J. Williams (1950). Catholic social thought: Its approach to contemporary problems. New York: Ronald 
Press Company, pp. 52, 340.
8 H.E. Barnes & H. Becker (1938). Social thought from lore to science: II sociological trends throughout the 
world. Boston etc.: dc Death and company, pp. 934-935.
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Alles bij elkaar bieden deze aanwijzingen genoeg aanleiding voor interessante 
vragen. Allereerst de vraag wat dat voor sociologie was die Aengenent onderwees, 
in een tijd waarin de academische sociologie zich nog moest vestigen op de instel-
lingen voor hoger onderwijs buiten de seminaries. Uit het onderzoek bleek al snel 
dat wat voor hem en anderen ‘sociologie’ heette te zijn, tegenwoordig christelijke 
maatschappijleer of christelijk sociaal denken genoemd wordt. In zijn sociologie 
zijn onderwerpen aan de orde die ook vandaag de dag in de samenleving spelen 
en waarop vanuit de kerk wordt geprobeerd een antwoord te formuleren.9 Ook 
bleek al snel uit het onderzoek dat Aengenent op dit terrein een aanzienlijke hoe-
veelheid werken geschreven heeft – meer dan in de geschiedschrijving naar voren 
komt – en dat hij de daarin aangehaalde onderwerpen in een groot aantal lezingen 
en bestuursfuncties ook in brede kring ter sprake bracht. Ten tweede stelt zich 
de vraag wat Aengenent met deze sociologische inzichten in zijn tijd als bisschop 
heeft gedaan, of en hoe de ervaringen die hij als docent en bestuurder had, zijn 
beleid als bisschop hebben beïnvloed. Deze twee voor de hand liggende vragen 
komen als vanzelf samen in de hoofdvraag van deze studie: wat is in de waaier aan 
onderwerpen waar Aengenent bij betrokken was de inhoudelijke rode draad, wat 
was zijn Leitmotiv? Het antwoord op deze vraag geeft inzicht in de plaats van 
Aengenent in het katholicisme van zijn tijd en zijn betekenis daarvoor.

Aengenent was werkzaam in een tijd waarin het katholicisme in Nederland in 
een overgangssituatie verkeerde.10 Zijn leven, ook zijn persoonlijke ontwikkeling, 
valt voor een groot deel samen met deze bredere geschiedenis en wordt erdoor 
beïnvloed. Nadat op basis van de grondwet van 1848 de kerkelijke hiërarchie in 
1853 ingevoerd was, werd versneld afscheid genomen van het liberaal-katholi-
cisme dat de eerste helft van de negentiende eeuw had gekenmerkt. De interne 
opbouw ging gepaard met een eigen, van de liberale en protestantse omgeving 
verschillende, identiteit: de neogotiek als de stroming in de architectuur voor de 
kerkbouw, het neothomisme als norm voor de wetenschapsvisie, ultramontanis-
me als oriëntatiepunt in de bredere wereld(kerk), anti-liberalisme als middel om 
onderwijs en charitas onder diocesaan-kerkelijk toezicht te krijgen en te houden. 
Begin twintigste eeuw werd het Nederlands katholicisme echter uitgedaagd een 
nieuwe positie te zoeken in de samenleving. De opkomende sociale kwestie (de 
maatschappelijke veranderingen en problemen die ontstonden als gevolg van de 
versnelde economische, politieke en sociale modernisering van de Nederlandse 
samenleving) vroeg ook van de katholieken een antwoord en een bijdrage.11 Bo-
vendien voelden delen van de katholieke bevolking zich aangetrokken tot con-
currerende ideologieën zoals het socialisme en het economisch liberalisme. Paus 
Leo xiii (1878-1903) had met de encycliek Rerum novarum bij de wereldkerk 

9  Zie bijvoorbeeld Th. Caspers (2012). Proeven van goed samenleven: Inleiding in het katholiek sociaal 
denken. Baarn: Adveniat; Ph. Weijers (red.) (2013). Vernieuwing en traditie: De betekenis van de Sociale Leer 
van de Kerk in een seculiere samenleving. Vogelenzang: Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
10  Zie ook de indeling van de geschiedenis van het katholicisme in E. Sengers (2003). “Al zijn we katholiek, 
we zijn Nederlanders”: Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational 
choice perspectief. Delft: Eburon.
11  De betekenis van de sociale kwestie voor de mobilisering van de katholieke beweging is mede ontleend 
aan S. Hellemans (1990). Strijd om de moderniteit: Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800. 
Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 48-51.
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aangedrongen op maatschappelijke betrokkenheid van de kerk, een appèl dat 
ook in Nederland niet zonder antwoord mocht blijven. Kortom, begin twintigste 
eeuw moest de katholieke kerk in Nederland zich openen naar de samenleving, en 
de vraag was hoe dat te doen en welke principes die sociale actie moesten leiden. 
Aengenent zou degene worden die daarvoor met zijn sociologie het ideologisch 
en organisatorisch fundament zou leggen.

Aanpak en bronnen

Om de hoofdvraag van deze studie te kunnen beantwoorden, is een balans ge-
zocht tussen een strikt biografische en een strikt thematische opzet. Daarbij moet 
gezegd worden, dat het biografische moeilijk uit de verf kon komen omdat er 
geen memoires of dagboeken zijn overgeleverd – de persoon van Aengenent, in-
clusief zijn geloofsbeleving, lijkt samen te vallen met zijn publicaties, publieke 
optredens, en de rooms-katholieke kerk.12 Omdat Aengenent soms meerdere ja-
ren over bepaalde onderwerpen publiceerde, was het ook niet altijd mogelijk om 
een bepaalde thematiek aan een bepaalde fase van zijn leven te verbinden.13 Het 
oorspronkelijke, ambitieuze plan was bovendien Aengenent te plaatsen in de de-
batten van zijn tijd: welke positie nam hij in ten opzichte van anderen, en hoe is 
die positie te waarderen vanuit huidig perspectief en voor de huidige problemen 
in de samenleving? Deze contextualisering bleek te hoog gegrepen. Om dat goed 
te doen bleek diepgaande (historische) kennis nodig van debatten over filosofie, 
psychologie, economie, sociologie, vrouwenstudies, persgeschiedenis, geschiede-
nis van religieuze orden en congregaties, politieke geschiedenis, theologie, kun-
sten, en zoveel meer. De auteurs die over deze onderwerpen werden geraadpleegd 
bleken bovendien de verschillende posities niet altijd even correct weer te geven, 
tegenstrijdige of partijdige conclusies te trekken, of onvolledig te zijn. Om die 
posities te verifiëren zou een veel groter bronnenonderzoek nodig zijn geweest 
dat het kader van deze studie te buiten zou gaan. Wel bleek telkens dat de positie 
van Aengenent te weinig aandacht kreeg in de secundaire literatuur, zoals hier-
boven beschreven. De nieuwe inzichten uit het onderzoek in archieven en in zijn 
publicaties konden samen met de secundaire literatuur een compleet beeld geven 
van leven en werken van Aengenent.

Voor de geschriften van Aengenent werd in eerste instantie De Katholiek, het 
wetenschappelijk tijdschrift van Warmond, geraadpleegd. Daarin bleken inder-
daad vele, ook tot nu toe niet in de secundaire literatuur behandelde, artikelen 
verschenen te zijn – naast een flink aantal besprekingen van sociologische boeken. 
Het Katholiek Sociaal Weekblad werd aanvankelijk niet geraadpleegd, omdat 

12  J. Fontijn (2011). Religie is emotie: Over de religieuze factor in de biografie. In M. de Baar, Y. Kuiper 
& H. Renders (red.), Biografie & religie: De religieuze factor in de biografie (pp. 18-39). Amsterdam: Boom. 
Van een biografisering van religie (E. Borgman (2011). Biografie, publieke inzet & religie: Afsluitende opmer-
kingen. In M. de Baar, Y. Kuiper & H. Renders (red.) Biografie & religie: De religieuze factor in de biografie 
(pp. 259-266). Amsterdam: Boom), in de zin dat religie een onderdeel wordt van het persoonlijk leven waar 
een persoon zelf verantwoordelijk voor is, heb ik bij Aengenent niets gevonden.
13  J. Fontijn (2003). Kijk naar de vis. Amsterdam: Van Oorschot, pp. 148-166.
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daarin moeilijk op auteur gezocht kan worden en omdat gezien het karakter van 
een weekblad te verwachten is dat er een veelheid aan kleine, populair geschreven 
stukjes in staan die met name actuele kwesties raken. Die laatste gedachte bleek in 
principe juist te zijn, maar toch niet helemaal. Een bibliografisch overzicht opge-
nomen in een Lijst van geschriften van leden van de Vereeniging tot het bevorde-
ren van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland14 toon-
de aan dat Aengenent vrij weinig publiceerde in het Katholiek Sociaal Weekblad 
maar daarin wel degelijk een aantal grotere inhoudelijke bijdragen, die verspreid 
waren over meerdere nummers, gepubliceerd heeft. Deze grotere bijdragen zijn 
opgenomen in het onderzoek. Ook de vele voorwoorden die hij schreef als do-
cent en bisschop worden over het algemeen niet behandeld, aangezien die uit de 
aard der zaak veelal een welwillende aanbeveling van het desbetreffende boek en 
geen eigenstandige traktaten zijn. De herderlijke brieven van bisschop Aengenent 
zijn (onder andere) te vinden op een dvd die is uitgebracht door het Katholiek 
Documentatiecentrum te Nijmegen.15 De lijst met publicaties werd aangevuld 
door zoektochten in catalogi.

Verder zijn verschillende archieven bezocht en doorzocht, met name het 
Noord-Hollands Archief, het Katholiek Documentatiecentrum, en het Utrechts 
Archief. In het Noord-Hollands Archief bevinden zich verschillende deelarchie-
ven van het Bisdom Haarlem tot 1965, daaronder het privé-archief van Aengen-
ent, archieven van de seminaries Hageveld en Warmond, en de meer algemene 
archieven van de diocesane curie. De doos hlm 1689 bevat enkele krantenknip-
sels uit een niet nader omschreven krant met niet altijd ondertekende artikelen. 
Deze knipsels bieden veel biografische informatie over Aengenent die ondanks 
de onduidelijke herkomst wel is opgenomen en zoveel mogelijk gecontroleerd 
is met andere bronnen. In het Katholiek Documentatiecentrum bevinden zich 
veel stukken van Aengenent in archieven van personen met wie hij contact had, 
bijvoorbeeld Ariëns en kardinaal Willem van Rossum, maar ook zijn correspon-
dentie met uitgeverij Brand is goed bewaard. Helaas was het archief Aalberse 
wegens digitalisering ervan niet beschikbaar bij het Katholiek Documentatiecen-
trum. Gelukkig kon door de studie van de wel gedigitaliseerde dagboeken van 
Aalberse en van de biografie van Gribling over Aalberse (die de brieven wel heeft 
kunnen inzien) hun relatie goed gereconstrueerd worden. In het Utrechts Archief 
werden met name stukken gevonden in het archief van het Aartsbisdom, dat een 
waardevolle aanvulling bleek op de Haarlemse archieven. Verder bleken op soms 
onverwachte plekken brieven van Aengenent aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in 
de Universiteitsbibliotheek Leiden, het archief in de Abdij van Berne, en het ar-
chief van het Bisdom Haarlem-Amsterdam van na 1965. De deelarchieven, die 
met afkortingen in de tekst aangegeven worden, zijn in de bibliografie benoemd. 

14  Het huidige Thijmgenootschap. Het overzicht werd zeer snel ter beschikking gesteld door de secreta-
ris, prof.mr.drs. Bastiaan Roes. Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de 
katholieken in Nederland (1922). Lijst van geschriften van leden der vereeniging. Leiden: G.F. Théonville, 
pp. 2-5.
15  L. Winkeler (2009). dvd Herderlijke brieven. Impressie: Nieuwsbrief van het Katholiek Documentatie-
centrum, (4), 5.
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Citaten uit de archiefstukken worden typografisch weergegeven zoals het in die 
stukken staat (onderstreept, HOOFDLETTERS); onleesbare gedeelten worden 
met [?] aangegeven.

Indeling

Het boek begint, zoals in een biografie gebruikelijk, met de jeugdjaren en oplei-
ding van Jan (zijn roepnaam) Aengenent. Hij werd in bescheiden verhoudingen 
geboren in Rotterdam en groeide – in nog beperktere verhoudingen – op in Delft. 
Na de lagere school ging hij naar het kleinseminarie Hageveld in Voorhout en 
daarna naar het grootseminarie in Warmond. Ook de relatie met zijn familie komt 
in dit eerste hoofdstuk aan de orde. Het tweede hoofdstuk gaat over zijn periode 
als docent, eerst op Hageveld en daarna op Warmond. Allereerst wordt het leven 
als docent, met name op Warmond, geschetst. Warmond was in die tijd een voor-
aanstaand opleidingsinstituut, dat daardoor ook de aandacht trok van mensen die 
de zuiverheid van de katholieke leer en de verkondiging daarvan wilden bewa-
ren. Deze zogenaamde modernistenstrijd woedde vooral in het bisdom Haarlem, 
maar Aengenent kwam er relatief ongeschonden uit. In zijn periode als docent 
ontwikkelde Aengenent een grote publicitaire activiteit waardoor hij de aandacht 
trok. Bovendien ging hij zich inzetten voor een groot aantal maatschappelijke 
organisaties. Daardoor zou hij zich ook als bestuurder in de kijker spelen.

De daaropvolgende hoofdstukken zijn vooral thematisch van opzet en geba-
seerd op de geschriften van Aengenent, hoewel ook hier archiefmateriaal en bio-
grafische bronnen ter verlevendiging en informatie ingebracht zijn. Het derde 
hoofdstuk beschrijft Aengenent als socioloog en de inhoud van zijn sociologie. 
Ook wordt besproken hoe de sociologie naar Warmond en in de portefeuille van 
Aengenent kwam. Hoofdstuk vier en vijf hebben betrekking op economische 
vraagstukken, die een centraal thema van Aengenent waren. Hoofdstuk vier is een 
omvangrijk hoofdstuk over de kwestie van de organisatie van de arbeiders; chro-
nologisch was dit ook het eerste dat hij als beginnend docent oppakte. Aengenent 
speelde samen met Aalberse een zeer belangrijke rol in de discussie daarover. Uit 
het hoofdstuk wordt duidelijk dat het hem om meer ging dan de juiste juridische 
of organisatorische inkadering, namelijk om richting te geven aan de werkzaam-
heid van katholieken in de samenleving. In hoofdstuk vijf staat zijn visie op arbeid 
en economie centraal. Hoofdstuk zes beschrijft de stellingname van Aengenent 
in de vrouwenkwestie. De discussies daarover waren in die tijd in zekere zin het 
spiegelbeeld van de discussie over de arbeider: wat is de rol van vrouwen in het 
arbeidsproces, in maatschappij en politiek, en ten opzichte van de werkende man 
en het gezin? Hoofdstuk zeven geeft zijn visie op de psychologie en met name de 
psychoanalyse weer. Daarin komt naar voren welk mensbeeld Aengenent had: de 
sterke individualisering die door moderne filosofische en psychologische stro-
mingen bevorderd werd paste naadloos in het opkomende kapitalisme, waardoor 
Aengenent zich uitgedaagd voelde hier krachtig tegen te protesteren. Hoofdstuk 
acht tenslotte is een hoofdstuk over de inzet van Aengenent voor vredeskwesties, 
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die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog zeer actueel waren. De ondergang van 
het christelijke avondland was voor Aengenent een bewijs dat de westerse cultuur 
door kapitalisme en individualisme, en het aan de kant schuiven van God en kerk, 
op de verkeerde weg was. Voor hem was dat een reden des te krachtiger zijn 
christelijk-sociaal program in woord en daad te verkondigen.

De volgende drie hoofdstukken bestrijken zijn periode als bisschop. Hoofd-
stuk negen is voornamelijk biografisch, met aandacht voor zijn wijding en een 
schets van het dagelijks leven als bisschop. Hoofdstuk tien behandelt het beleid 
van bisschop Aengenent. Als eerste wordt beschreven wat hij heeft gedaan op het 
vlak van jeugdbewegingen (De Graal), sociale organisaties en de pers. Ook is er 
aandacht voor de eigen koers die Aengenent voer binnen de Nederlandse kerk-
provincie.16 Vervolgens wordt gekeken naar de stimulans die Aengenent gaf aan 
de opleiding en wetenschap in zijn bisdom, wat na het verval van de glorie van 
Warmond dringend nodig was. Aengenent speelde verder binnen het episcopaat 
een leidende rol in de stellingname tegen het opkomende nationaalsocialisme, dat 
hij al vroeg als een bedreiging zag, en dit niet alleen voor de katholieke zaak. Ook 
komt de bevordering door Aengenent van het religieuze leven in zijn bisdom 
aan de orde. Tenslotte wordt de kerkbouw in zijn regeerperiode bekeken, wat 
in financieel opzicht voor het bisdom een bedreiging zou worden maar waar in-
houdelijk via de Liturgische Beweging een link met het grotere programma van 
Aengenent gelegd kan worden. Hoofdstuk elf geeft tenslotte een beschrijving van 
zijn ziekte en overlijden, en de afwikkeling van zijn erfenis.

Hoofdstuk twaalf bevat een evaluatie van de positie van Aengenent. Hij was 
sterk overtuigd van de waarheid van de christelijke leer zoals die door de ka-
tholieke kerk verkondigd werd. Vanuit deze positie was hij een sterk verdediger 
van de katholieke eenheid in de sociale organisaties. Dat had ook een tactische 
component, omdat alleen door politieke en sociale machtsvorming (denk aan zijn 
innige band met de politicus Aalberse) het gewenste sociale programma gerea-
liseerd kon worden. Deze twee aspecten zijn wel van Aengenent bekend, maar 
ten derde moet ook zeker genoemd worden dat hij verkondiging en eenheid niet 
als een doel op zichzelf zag, maar als een middel om de sociale kwesties van zijn 
tijd op te lossen en vanuit die leer een alternatief te bieden voor de concurrerende 
ideologieën van zijn tijd. Daarom dienden de gelovigen (mannen én vrouwen) ten 
vierde diepgaand van de katholieke sociale leer doordrongen te worden, zodat ze 
zelf, op hun eigen plek, ten dienste van de hele samenleving, een heilzame werking 
konden uitoefenen. Met dit programma legde hij ideologisch en bestuurlijk de 
basis onder de verandering die het Nederlands katholicisme in de eerste helft van 
de twintigste eeuw doormaakte.

16  Dit wordt typisch genoemd voor het Bisdom Haarlem, maar diocesaan particularisme was andere bis-
schoppen ook niet vreemd.



1 Jeugd en vorming

1.1 Rotterdam en Delft

Het Rotterdam waar Jan Aengenent op 14 maart 1873 werd geboren, was een stad 
in verandering. Aan de ene kant was het een stad met een middeleeuws straten-
patroon en zeventiende-eeuwse huizen. Aan de andere kant was het een stad die 
stond aan de vooravond van een grootscheepse modernisering onder invloed van 
de sociale en technische veranderingen die het laatste kwart van de negentiende 
en het eerste van de twintigste eeuw zouden bepalen, en waardoor Rotterdam 
– na de Tweede Wereldoorlog – de belangrijkste zeehaven van Europa zou wor-
den. Zijn geboortehuis stond in de Leeuwenlaan, een niet meer bestaande straat 
tussen de Leeuwenstraat en de Coolsingel waar tegenwoordig het Rotterdamse 
Beursgebouw en het World Trade Center staan. Foto’s van de straat tonen de ty-
pisch Hollandse klok- en trapgevels uit de Gouden Eeuw, niet overdreven grote 
huizen, twee ramen breed, twee verdiepingen hoog. Een gemengde buurt: in de 
arme volkswijk woonden joodse families, er was een protestantse bewaarschool, 
maar ook een RC Instituut dat niet nader wordt aangeduid. De Zandstraatbuurt 
was een beruchte wijk met een groot uitgaansleven en de bijkomende prostitutie, 
variété en criminaliteit.1 Dat Rotterdam een stad in transitie was wordt bijvoor-
beeld duidelijk doordat aan de kant van de Coolvest (de huidige Coolsingel) een 
korenmolen stond (De Hoop) maar, denkelijk aan de andere kant, het elektri-
citeitsgebouw en accumulatorenstation van het Gemeentelijk Energiebedrijf. In 
1912 zou de wijk gesloopt worden en nieuwbouw bood woningen aan de hogere 
ambtenaren van het stadhuis en het postkantoor.

De meeste bewoners van de dichtbevolkte, verkrotte en onhygiënische Zand-
straatbuurt2 hadden een lage opleiding, of helemaal geen. De mannen waren sjou-
wers of dreven een klein handeltje, en de vrouwen hadden een logement of dienden 
als wasvrouw – als ze niet in de prostitutie werkten. De vader van Jan Aen genent 
(Andreas Theodorus Laurentius, ° Rotterdam 10 augustus 1841 † Delft 15 januari 
1894) dreef een smidse in de Leeuwenlaan 26, zijn moeder was Antje Hendriks 
(° Rotterdam 1 januari 1841 † Delft 22 maart 1928), getrouwd waren ze op 26 juni 
1872. Het was de tweede vrouw van zijn vader, die eerder (30 september 1868) 
was getrouwd met Elisabeth Petronella Henrica Ruijgrok. Andreas en Elisabeth 

1 M.J. Brusse (1917). Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. Rotterdam: W., L. & J. Brusse.
2 L. Schotting & H. Spiekman (2007). Arm Rotterdam: Hoe het woont! Hoe het leeft! Amsterdam: Aksant 
(oorspronkelijke uitgave 1903).
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kregen een kind, Maria Johanna Barbara (° Rotterdam 24 juli 1869 † 7 februari 
1870). Maar na de (dood)geboorte van een tweede kind op 16 maart 1871 overlijdt 
Elisabeth op 13 december van dat jaar. Antje Hendriks op haar beurt was wedu-
we van Hendrik Leendert George Claassen, die op 12 oktober 1867 overleden 
was – hun gezamenlijke zoon Hermanus Joseph stierf op 5 september 1868. Jan 
was de oudste in het gezin van Andreas en Antje. Na hem volgden nog Josephus 
Andreas Johannes (° Rotterdam 26 juni 1875 † Buitenveldert 17 oktober 1949), 
Andreas Johannes (° Delft 19 oktober 1877 † Waddinxveen 28 augustus 1953) en 
Maria Johanna Josepha (° Delft 17 september 1879 † 2 april 1949), en twee vroeg 
overleden kinderen: Anna Cornelia Maria (Delft ° 5 december 1882 † 16 mei 1885) 
en Jacobus Johannes (Delft ° 22 augustus 1884 † 2 april 1885).

Jan werd gedoopt in Het Steiger, de kerk van de dominicanen aan de Steigers-
gracht iets ten zuiden van de Zandstraatwijk, door kapelaan pater Koors o.p. 
De in 1883 plotseling overleden kapelaan Koors werd in Rotterdam bekend 
door zijn conferenties waarin hij de tijdgeest aanklaagde, en na een lezing over 
het socialisme gaf hij de stoot tot oprichting van de Gezellen Vereniging (tegen-
woordig beter bekend als Kolpingfamilie) in Rotterdam (1877). Peter en meter 
waren zijn grootvader Joannes Dominicus Aengenent (° 1811 † 1890) en diens 

Het geboortehuis van Aengenent te Rotterdam (NA/Spaarnestad).
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tweede vrouw Maria Catharina Ketelaar (° 1817 † 1894). De dopeling kreeg de 
namen Joannes Dominicus Josephus, naar zijn grootvader en zijn doopkerk. 
Het Steiger is een bekende kerk in Rotterdam. Na de invoering van de Refor-
matie konden de dominicanen een statie bedienen in een herberg aan de Stei-
gersgracht, na 1790 konden ze daar een kerkje bouwen dankzij de versoepeling 
van de regelgeving voor katholieken in de late Republiek. In 1832 werd dit oude 
kerkje gesloopt en een waterstaatskerk gebouwd. Deze was in 1836 klaar, werd 
ingewijd door de titulair Bisschop van Curium mgr. De Wijkerslooth, en in 
de decennia erna verder verfraaid.3 In deze waterstaatskerk is Jan Aengenent 
gedoopt. In mei 1940 werd de kerk bij het bombardement op Rotterdam vernie-
tigd. Momenteel staat tegenover de oude plek een monumentale nieuwbouw met  
klooster.

In 1875 vertrok het gezin Aengenent naar Delft. Bij zijn inschrijving in de bur-
gerlijke stand op 4 augustus gaf vader Andreas aan dat hij ‘huisknecht’ is, wat 
erop zou kunnen duiden dat hij in Rotterdam niet meer genoeg werk had als smid 
en naar een andere vorm van levensonderhoud op zoek moest. Nu was Delft 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw wel een dynamische stad,4 maar 
het was er zeker niet beter dan in Rotterdam. Het aantal inwoners groeide in 
deze tijd sterk, zodat er ook buiten de middeleeuwse stadsmuren gebouwd moest 
worden. Veel woningen werden gebouwd werden door particulieren, waren van 
slechte kwaliteit, te klein voor de veelal grote gezinnen, en relatief te duur. De 
woningen waar het gezin Aengenent woonde zijn daar voorbeelden van: volgens 
Bank woonden ze eerst aan de Verwersdijk en vanaf 1876 op Rietveld nr. 5,5 waar 
nog in de tweede helft van de twintigste eeuw bij sterke regenval het water uit de 
gracht in de woningen liep. Delft was ook een ongezonde stad met sterftecijfers 
die in de jaren 1880 30% boven het landelijk gemiddelde lagen. Daarom werden 
rond de eeuwwisseling de riolering en afvalvoorziening verbeterd, kwam er wa-
terleiding en stadsverlichting. De aansluiting op het spoorwegennet zorgde voor 
een verschuiving van het kleine ambacht naar de grotere industrie die zich in Delft 
vestigde. Tegelijkertijd behield Delft een regionale marktfunctie: wekelijks kwa-
men er boeren met hun vee naar de binnenstad. Ook was Delft een kazerneplaats. 
Genoeg werk met andere woorden voor een smid, en nadat Jan Aengenent het 
huis uit was gegaan om te studeren pakte zijn vader zijn oude beroep weer op en 
woonde het gezin ook in betere buurten.

Jan bezocht de katholieke jongensschool aan de Nieuwe Langedijk,6 tegen-
woordig een winkelpand. Het neoklassieke gebouw – dat vooruit liep op de komst 
van meerdere scholen in de Delftse binnenstad – was ontworpen door meester-
metselaar P.J. Schouten, docent bouwkundig tekenen aan de Stadstekenschool 

3 G.A. Meijer (1912). Gedenkboek van de dominicanen in Nederland 1803-1910. Nijmegen: J.F. Klooster-
man, pp. 365-400.
4 V. Schipper & F. van Vree (1990). De modernisering van een traditionele Hollandse stad: Delft tussen 1850 
en 1940. In H.L. Houtzager et al. (red.), Delft wordt modern: Architectuur en stedebouw 1850-1940 (pp. 7-26). 
Delft: Genootschap Delfia Batavorum.
5 Bank, Aengenent, p. 4. In de burgerlijke stand van Delft worden alleen wijken aangegeven, geen straten.
6 Zie voor een beschrijving ervan M. Remery-Voskuil (2006). De r.-k. Weeshuisschool en de Stalpaert van 
der Wieleschool in Delft. Voorburg: Ohis Research.
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en regent van het katholieke weeshuis in Delft. De school telde drie klaslokalen 
van elk achttien meter lang en zes meter hoog en er konden tot 600 leerlingen les 
krijgen. Op de website vreetsaem.nl staat een korte beschrijving van Gerardus 
Johannes van Veldhoven die in de tijd tot 1892 leraar was op deze school, maar 
de later beroemd geworden leerling Jan Aengenent wordt niet genoemd. Ook 
hier tekent zich trouwens weer het gemengde karakter van de Hollandse steden 
af: in dezelfde straat was ook een protestantse school. Over Jan als kind schrijft 
Bank: ‘Hij kon goed leren en hij verlangde priester te worden’.7 Dat klinkt wat 
hagiografisch maar het priesterschap was inderdaad een wens van veel katholieke 
jongens in die tijd. Na zijn lagere school kreeg Jan Aengenent aanvullend Franse 

7 Bank, Aengenent, p. 5.

Het jonge gezin Aengenent 
met Jan als baby (KDC/
privé).
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les van pastoor Morel van de Hippolytusparochie. Dat hij hier parochiaan was, 
was voor zijn latere vorming van doorslaggevende betekenis 

Na de Reformatie kwamen er in Delft verschillende katholieke staties, die na het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 in een strikte parochiële struc-
tuur ingedeeld werden. In de Hippolytusparochie hadden de diocesane geestelij-
ken de leiding – in tegenstelling tot de Jozefparochie die aan de paters francisca-
nen was toevertrouwd. De Hippolytusstatie aan de Brabantse Turfmarkt was in 
1836 verlaten voor een Waterstaatskerk op de hoek Voorstraat/Baljuwsteeg, maar 
onder invloed van een zelfbewuster katholicisme werden tussen 1875-1882 eerst 
de Jozefkerk (door Margry) en vervolgens 1884-1886 de Hippolytuskerk (door 
Cuypers) in neogotische stijl gebouwd.8 Voorafgaand aan de komst van de familie 

8 P. Rosenberg (1990). Delftse kerkbouw 1850-1940. In H.L. Houtzager et al. (red.), Delft wordt modern: 
Architectuur en stedebouw 1850-1940 (pp. 101-114). Delft: Genootschap Delfia Batavorum; A. Warffemius 
(2005). 400 jaar kerken in ‘de Papenhoek’: De Maria van Jessekerk en haar voorgangers. Zeist/Delft: Rijks-
dienst voor de monumentenzorg/Sint Hippolytusparochie.

Interieur van Het Steiger 
(MCC).
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Aengenent in Delft hadden de katholieken daar een felle onderlinge strijd om de 
macht in de kerk en over kerkelijke instellingen gestreden, zoals overigens in veel 
Hollandse steden. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd eerst 
de macht van de reguliere zielzorgers in de stad ingeperkt en de invloed van de 
seculiere geestelijkheid en het bisschoppelijk gezag opgebouwd. Later zou ook 
de invloed van de liberale en nationaal georiënteerde katholieke elite afnemen ten 
gunste van de meer ultramontaans gerichte geestelijkheid. Zo werd het gezag in 
de kerk aan de leken ontnomen en gecentraliseerd, de armenzorg onder kerkelijk 
bestuur gebracht en losgeweekt van de overheid, werd het onderwijs onder kleri-
kaal-kerkelijk gezag geplaatst en werd de politieke band met de liberalen verbro-
ken.9 De winnaars van deze strijd waren de diocesane geestelijken van de Hippo-
lytusparochie. Toen Jan Aengenent vertrok uit Delft, was hij dus gekneed in de 
meest moderne vormen van katholicisme die zijn tijd te bieden had en die in de 
jaren daarna uitgebouwd zouden worden: neogotisch, ultramontaans, diocesaan, 
met sociale organisaties in eigen kring.

1.2 Hageveld

Na zijn lagere schooltijd ging Jan Aengenent volgens de gegevens in de burger-
lijke stand van Delft op 1 oktober 1886 naar het bisschoppelijk seminarie Ha-
geveld, dat toen in Voorhout gevestigd was. Hoe kwam je op Hageveld en hoe 
was het leven daar? Een inzicht krijgen we van mensen die de belevenissen uit 
hun schooltijd daar hebben opgeschreven. Een van hen is Nico Greitemann.10 Hij 
ging weliswaar een generatie na Aengenent naar Hageveld, maar zijn beschrijving 
geeft een beeld dat mogelijk deels opgaat voor de periode daaraan voorafgaand. 
Greitemann ging per trein met zijn vader en de pastoor naar Voorhout om toela-
tingsexamen te doen. ‘Van dit eerste bezoek aan Hageveld herinner ik mij alleen 
de grote speelplaats en een enorme kale zaal, die de grote refter bleek te zijn, waar 
we ‘koffie met brood’ kregen aangeboden. Het wemelde er van de priesters in 
wapperende togen die de kandidaten terzijde namen en hun verschillende vragen 
stelden. Ook moesten wij schriftelijk werk afleveren, maar dat duurde niet lang, 
want spoedig kregen wij te horen dat we geslaagd waren. Ik herinner me niet dat 
er kandidaten werden afgewezen’.

De vestibule van Hageveld maakte op Greitemann11 met de vooruitspringende 
platte zuilen van donker marmer een voorname indruk, ‘[…] gelijkend op een 
soort pompejaanse hal; die indruk werd nog verhoogd door het marmeren borst-
beeld van Cornelis Broere […]’. 12 Boven de ingang en de vestibule lag de kapel. 

9  R. van der Laarse (1985). ‘Verzwolgen door den ultramontaansen vloed’: Leken en clerus in katholiek 
Delft in de negentiende eeuw. In J.C.H. Blom & C.J. Misset (red.), ‘Broeders sluit u aan’: Aspecten van ver-
zuiling in zeven Hollandse gemeenten (pp. 68-109). S.l.: De Bataafsche Leeuw.
10  N. Greitemann (1981). Op zoek naar de tweede onschuld. Baarn: Ambo (2e druk), p. 13.
11  Ibid. pp. 24-25.
12  Docent aan Hageveld en Warmond en stimulator van de katholieke emancipatie in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, zie G. Brom (1955). Cornelis Broere en de katholieke emancipatie. Utrecht/Antwerpen: 
Het Spectrum. Het borstbeeld staat momenteel in het opleidingscentrum Tiltenberg.
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‘In deze kapel heerste een intieme stemming die inspirerend werkte op het ont-
vankelijke gemoed van jongens die priester wilden worden. Achter het hoofd-
altaar hing in een nis een grote afbeelding van Maria’s hemelvaart, een door de 
legendarische Broere geschilderde kopie naar het origineel van Murillo. Afgezien 
van de voorgevel maakte het oude kavalje te Voorhout de indruk van een kale, le-
lijke kazerne, waarvan de studie- en slaapzalen saai, kil en log waren. Des te meer 
indruk maakte juist op stadsjongens het plein, zoals de grote en kleine speelplaats 
werden genoemd, verder het filosofenbos, Columbia geheten, en niet minder de 
riante Overplaats met vijvers, oud geboomte, struikgewas en bloembedden, waar 
allerlei vogels rondtrippelden: duiven, fazanten en trotse pauwen. De studenten 
voelden zich hier – ondanks de nadelen – toch op hun plaats; en van heimwee was 
er dan ook geen sprake, zelfs niet in de laagste klas, behalve misschien na de eerste 
kerstvakantie, wanneer het thuis bijzonder gezellig was geweest’.

In de tijd van Greitemann13 was er elektrisch licht en centrale verwarming 
– maar niet op de slaapzalen en de grote studiezaal waar nog gasverlichting was. 
Het was er dan ook flink koud in de winter. In de studiezaal stond op een hoge 
kast het borstbeeld van Thomas van Aquino in gips terwijl een gepolychromeerde 
beeldengroep van de Heilige Familie boven de katheder van de surveillant was 
aangebracht. In het midden stond een oude en zware potkachel van enorme afme-
ting. Elke ochtend werd deze door de knecht Bart op gloeihitte gebracht, zodat de 
omzittenden het nauwelijks konden uithouden maar de hele zaal met 250 jongens 
het behaaglijk had. Bart wekte de jongens ’s ochtends tegen zes uur met een bel. 
Baden of zwemmen was onbekend en er werd niet over gesproken, er waren geen 
douches en eens in de week was er een houten tobbe met warm water om de voe-
ten te wassen. Roken gold als een statussymbool. De eerste klas (kleine figuur) 
mocht elke zondag één uur roken. De tweede klas (grote figuur) bovendien don-
derdag een uur, de twee volgende jaargangen (grammatica en syntaxis) kregen iets 
langer verlof en de twee hoogste klassen (poësis en retorica) mochten altijd roken 
in hun vrije tijd. ‘Meestal (Goudse) pijp’.

Tijdens de recreatie waren de klassen zowel in de zaal als op de speelplaats 
streng gescheiden. Exclusieve en te intieme vriendschappen werden tegengegaan. 
Ieder had zijn eigen chambrette op de slaapzaal; aan één kant was dit vertrekje 
met een wit gordijn afgesloten. Alleen broers mochten ’s avonds even met elkaar 
praten. Er was een levendige muziek- en theatercultuur op Hageveld. De jaar-
gangen hadden ieder hun eigen karakter, wat in stand werd gehouden doordat 
de gebruiken en geheimen van de ene op de andere klas werden overgedragen. 
Het burgerslaan (nunc es civis Hageveldensis – nu ben je een burger van Hage-
veld) als manier van ontgroening werd vanwege het excessieve geweld afgeschaft. 
Grote indruk maakte op Greitemann, en ongetwijfeld ook op anderen, de litur-
gische plechtigheden op de kerkelijke hoogfeesten. Er werd volgens Greitemann 
niet veel gelezen, hoewel een grote bibliotheek ter beschikking van de studenten 
stond.14

13  Greitemann, Op zoek, pp. 25-26.
14  Ibid. pp. 29-30
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De dagindeling was tamelijk strikt en het dagrooster vol.15 Om ongeveer 6 uur 
stond men op voor morgengebed, meditatie, H. Mis, communie en dankzegging. 
Daarna ontbijt, gevolgd door een paar ommetjes op het plein. Tussen 8 en 9 uur 
zelfstudie Latijn, daarna Latijnse les van twee volle uren, recreatie van een half 
uur gevolgd door een les in een van de bijvakken. Om 12 uur aanbidding van het 
H. Sacrament, waarbij werd voorgelezen uit de meditaties van de H. Alfonso van 
Liguori, de achttiende-eeuwse stichter van de Redemptoristen en moraaltheoloog 
wiens handboeken lang dat theologisch vakgebied hebben bepaald.16 Het mid-
dageten op Hageveld duurde een half uur, waarop een lange recreatie volgde. De 
middag begon met Grieks: eerst een half uur persoonlijke studie (maar de meesten 
vielen volgens Greitemann in slaap) en vervolgens een uur les. In de pauze werd 
een kleine lunch genuttigd (thee met een broodje), aansluitend recreatie van een 
half uur die door de meesten besteed werd om in de kapel te bidden of de kruis-
weg te mediteren. Na de pauze werden de lessen besteed aan moderne talen. De 
avondstudie duurde twee volle uren. Daarna was er een souper, alleen op zondag 
was er een warme avondmaaltijd (meestal biefstuk) en dan recreatie. Donderdag 
werd een middagwandeling gemaakt, zondag was de hele dag vrij, met uitzonde-
ring van de catechismusles en de avondstudie. De dag werd op Hageveld afgeslo-
ten met een avondgebed en gewetensonderzoek.

Regent Drabbe (1869-1881) had een studiehervorming ingevoerd.17 De meeste 
aandacht werd besteed aan de humaniora (Latijn, Grieks, drie moderne talen), 
verder Nederlandse en algemene taal- en letterkunde, vooral geschiedenis en wel 
de Bijbelse, oosterse, Romeinse, middeleeuwse, vaderlandse, en nieuwe geschie-
denis. Aan de meer exacte vakken (rekenkunde, algebra/meetkunde, natuurkun-
de) werd weinig aandacht besteed. Er was geen onderwijs in plant- en dierkunde 
noch chemie, wel sterrenkunde en aardrijkskunde. Dit programma doorliep Jan 
Aengenent met glans. Bank18 schrijft:

Van hem wordt verteld, dat hij de ongekroonde koning was van zijn klasgenoten, met een 
blij, sterk-sprekend gelaat, een uitbundige lach en een luide stem. Een tijdgenoot noemt 
hem een zonnekind. Hij had een goede gezondheid – hij is zijn leven lang nooit ziek ge-
weest – en hij was gemakkelijk de primus perpetuus, met vele prijzen, waarmee hij zijn 
ouders blij kon maken.

Zijn latere klasgenoot op Warmond De Kok zegt dat Aengenent de gangmaker 
in zijn klas was en een goed student.19 Ter gelegenheid van de bisschopswijding 
vertelde mgr. Henricus Taskin, de toenmalige rector, een verhaal aan de krant dat 
duidelijk maakt dat Aengenent al op Hageveld opviel bij zijn docenten.20

15  Ibid. p. 35.
16  De theologie van Liguori kreeg haar belangrijke plaats op Warmond door Th. Borret, die daar in 1837 
professor werd en in Rome kennis had gemaakt met de gedachten van Liguori – L. Kenis (2000). De theolo-
gische faculteit te Leuven in de negentiende eeuw: Een overzicht van haar ontwikkeling en haar relatie met de 
priesteropleiding in Nederland. Trajecta, 9(2), 206-226.
17  Ibid. p. 37.
18  Bank, Aengenent, p. 5.
19  De Kok, Mgr. J.D.J. Aengenent.
20  nha hlm 1689.
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Dat dit niet helemaal hagiografie is wordt duidelijk uit de studieresultaten van 
Aengenent die bewaard zijn in het archief van Hageveld.21 Maar een brave scho-
lier was hij niet altijd. Zijn cijfers voor studieijver en gedrag waren in het eerste 
jaar ‘goed’, maar in de tweede Latijnse klas viel zijn gedrag in het wintersemester 
op. Studieijver was nog steeds ‘goed’, maar bij gedrag staat ‘in den laatsten tijd 
goed’. In het zomersemester was zijn studieijver nog steeds ‘goed’, zijn gedrag 
‘Goed, wat ongezeglijk’. In zijn levensloop in De Tijd van 24 juli 1928 staat dat hij 
tijdens de kermisdagen menig studentengrap uithaalde. In het Syntaxis-jaar 1889-
1890 was alles weer goed. In het Poësis-jaar 1890-1891 was zijn studieijver in het 
winter semester ‘zeer goed’ en zijn gedrag ‘goed’, in het zomersemester was zijn 
studieijver ‘goed’ en werd zijn gedrag met ‘minder goed’ beoordeeld. Blijkbaar 
was zijn puberteit daarna voorbij want zowel in het jaar retorica 1891-1892 als in 
het jaar filosofie 1892-1893 had hij voor studieijver en gedrag in beide semesters 
zeer goed. Zijn cijfers leden er ook niet onder, want zowel voor zijn examen reto-
rica als zijn examen in de syntaxis slaagde hij summa cum laude.

Met enkele leerkrachten van Hageveld zou hij later nog veel te maken krijgen. 
Onder de docenten waren bijvoorbeeld de latere bisschop Augustinus Callier en 
de filosoof Josephus Beysens, naast anderen die minder tot de historische ver-
beelding spreken.22 In de tijd dat Aengenent op Hageveld verbleef was de rector 
Andreas Brouwer. Jan Aengenent was ook lid van enkele studentenorganisaties 
die in de verschillende studiejaren het sociale en culturele studentenleven vormga-
ven, bijvoorbeeld de Sint Catharinavergadering.23 In de poësis van 1890-1891 was 
hij de penningmeester.24 Op 16 oktober 1890 was de opening van dat studiejaar 
en werd de bedoeling van de bijeenkomsten in de poësis toegelicht: beoefening 
van de kunst en die kunst in de deelnemers op te kweken. ‘Zoals elke zaak een 
doelstelling heeft, moet ook de kunst van ons vooral de poëzie een hooger stre-
ven in zich hebben, en dit streven moet zijn in God. Hem moeten wij daardoor 
verheerlijken, en prijzen, Hem moeten wij als de oorsprong en het einde van alle 
kunst eerbied bewijzen in de kunst’. Mochten de studenten twijfelen of ze dit wel 
kunnen of indien ze mogelijk verkeerde wegen in deze zoektocht zouden gaan, 
dan komt het door de begeleiding van de moderator zeker goed, zeggen de no-
tulen van deze eerste bijenkomst. Op 23 oktober 1890 hield Aengenent een vrije 
bijdrage over het thema ‘Ave Maris Stella’.

1.3 Warmond

Aengenent studeerde op het grootseminarie Warmond in een tijd dat er een grote 
toeloop van studenten was. Het philosophicum werd overgebracht van Hageveld 
naar Warmond omdat Paus Leo xiii had besloten om meer aandacht aan filosofie 
te geven in de opleidingen. Het filosofisch curriculum werd uitgebreid tot een vol 

21  nha hag 655 en 591. 
22  Bank, Aengenent, p. 5.
23  Lidnummer 642; nha hag 504.
24  nha hag 454.
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jaar. Er kwam een nieuwbouw in het middengedeelte dat op 3 april 1897 door de 
bisschop, mgr. Caspar Bottemanne (bisschop van 1883-1903) werd ingewijd. Het 
is onduidelijk hoe lang deze verbouwing geduurd heeft, maar het is aan te nemen 
dat Warmond in de periode dat Aengenent er studeerde lange tijd een bouwplaats 
was. In 1895 werd de kapel opnieuw geschilderd.25 Ook op spiritueel en cultureel 
gebied gebeurde er het een en ander. Zo werd in 1893 de Broederschap van de 
Martelaren van Gorcum opgericht, bedoeld om de betrokkenheid van de studen-
ten bij de bedevaart naar de in 1867 heilig verklaarde Martelaren te stimuleren. 
Op 4 november 1897 werd de Liedertafel opgericht, een koor en orkestje dat zich 
specialiseerde in polyfone muziek en zich na 1905 ook toelegde op het Gregori-
aans.26 De president van Warmond was in de tijd van Aengenent mgr. Staas. Zijn 
docenten waren De Bruyn, Dessens (Bijbel en Hebreeuws), Zondag (moraal), 
Antonius Hensen (kerkgeschiedenis), Theodorus Vlaming (kerkrecht), Van Ha-
len, dr. Gerardus van Noort (dogmatiek), en Beysens (filosofie).27 Volgens velen, 
onder wie Winkeler,28 was de periode waarin Aengenent les kreeg en de eerste 
jaren van zijn docentschap (1890-1910) de glorietijd van Warmond. Dat kwam 
door een aantal, hoewel niet-academische, theologen die door zich te oriënteren 
op de neoscholastiek tot grote ontwikkeling en bekendheid kwamen.

Beysens verdient het apart te worden genoemd, vanwege de betekenis die hij 
heeft gehad voor de filosofische vorming van Aengenent. Beysens is een van de 
grondleggers van de neoscholastiek in Nederland, een filosofische stroming die 
hier in vergelijking met andere Europese landen relatief laat en onder invloed 
van de Katholieke Universiteit Leuven opkwam.29 De Leuvense filosofiedocent 
en latere kardinaal Désiré-Joseph Mercier benadrukte de eigen betekenis van de 
filosofie en betoogde dat de scholastieke denkers niet zomaar gekopieerd, maar 
geïnterpreteerd moesten worden in het licht van de bestaande problemen. Met 
name de neoscholastieke staats- en maatschappijleer zou de Nederlandse denkers 
interesseren. Beysens stelde zich bij zijn kenleer op een realistisch standpunt: wat 
spontaan voor waar en zeker wordt gehouden door het verstand heeft een objec-
tieve waarde en kan als vaststaand worden beschouwd.30 In zijn moraalfilosofie 
probeerde hij een vaste maatstaf aan te leggen die een bepaalde opvatting over het 
doel en de betekenis van het mensenleven veronderstelt. Ethiek zag Beysens als 
praktische filosofie, met concrete richtlijnen voor het zedelijk leven. De maat-

25  Zie voor een beschrijving van de kapel A. Vreeburg (1949). Warmonds kapel. In Waar eens een Franse 
kostschool stond: Opstellen over Warmonds studentenleven (pp. 81-92). Warmond: Cassiciacum.
26  Th. Kloosterman (1949). Warmonds muziekleven. In Waar eens een Franse kostschool stond: Opstellen 
over Warmonds studentenleven (pp. 125-136). Warmond: Cassiciacum.
27  Haver – die in 1894 begon aan zijn studie – geeft een mooie karakteristiek van deze docenten en regenten; 
H.J.C. Haver (1949). Warmond voor ruim een halve eeuw. In Waar eens een Franse kostschool stond: Opstel-
len over Warmonds studentenleven (pp. 15-27). Warmond: Cassiciacum.
28  L. Winkeler (2000). Het onderwijs op Warmond, 1799-1967. Trajecta, 9(2), 134-167, aldaar 145-150.
29  Ferd. Sassen (1947). Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: n.v. Noord-Hol-
landsche uitgevers mij., pp. 108-111 en 113-117. In de Duitse landen was de neoscholastiek de filosofie waar-
mee na 1848 binnen de katholieke kerk de oppositie tegen de liberale en verlichte theologen in eigen kring 
gevoerd werd – zie T. Schoof (1992). In de ban van (kerk)politiek: Historische ontwikkelingen als context van 
theologie. In E. Borgman & A. van Harskamp (red.), Tussen openheid en isolement: Het voorbeeld van de 
katholieke theologie in de negentiende eeuw (pp. 7-40). Kampen: J.H. Kok, aldaar pp. 29-38.
30  Dit zou Aengenent later verdedigen in een discussie met prof. Van der Wijck; J.D.J. Aengenent (1905). 
Een universiteitsprofessor over de scholastieke wijsbegeerte. De Katholiek, (128), 79-81.
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staf daarvoor vindt de mens in zijn redelijke en zinnelijke natuur, zoals geordend 
door God die de mens geschapen heeft en Zichzelf ten doel stelt. De wijsheid en 
de wil van God is daarmee de maatstaf van alle zedelijkheid. Deze neoscholastie-
ke denkwijze en methode van probleembehandeling, en ook de antwoorden die 
Beysens gaf in zijn bijzondere ethiek, zullen we bij Aengenent terugvinden.

De studenten moesten voor het verblijf op het internaat kostgeld betalen. Dat 
kon aardig oplopen en was niet voor iedereen gemakkelijk op te brengen. Grei-
temann schrijft dat de studenten van Hageveld en Warmond overwegend uit ste-
delijke en kleinburgerlijke milieus kwamen. ‘De financiële draagkracht van de 
ouders was in de meeste gevallen zo zwak, dat de pastoors voor het kostgeld 
moesten bijspringen en het merendeel van de studenten op een studiebeurs van 
het bisdom of het seminarie was aangewezen’.31 Dat gold ook voor Aengenent.32 
Aengenent moest voor het studiejaar 1893-1894 ƒ 315,– betalen en kreeg daarvoor 
ƒ 250,– uit het Willibrordusfonds, de overige ƒ 65,– is betaald, zonder aantekening 
dus waarschijnlijk door zijn ouders. Zo gebeurde het ook in het jaar 1894-1895. 
In het jaar 1895-1896 moest wederom ƒ 315,– betaald worden; er kwam wederom 
een donatie uit het Willibrordusfonds maar nu werd ƒ 65,– betaald werd door 
de Delftse deken Spoorman – van de Hippolytusparochie. In het jaar 1896-1897 
moest ƒ 157,50 betaald worden. Hiervoor kwam ƒ 125,– uit het Willibrordusfonds 
en de rest werd betaald door genoemde deken. Met een zwierig handschrift no-
teerde de boekhouder dat alle openstaande kosten waren voldaan.

Aengenent ontpopte zich tot een zeer goede student, hoewel in het milieu 
waaruit hij kwam de sociale, financiële en intellectuele voorwaarden voor een 
succesvolle studie ontbraken. In het archief Warmond is het register van de be-
haalde punten voor de examens bewaard gebleven.33 Jaargang 1893 telde twintig 
studenten en daarvan was Aengenent bij de examens voor de kerstvakantie en 
aan het eind van het studiejaar steeds in de kopgroep of zelfs de beste van zijn 
jaar. De eerste stappen op de ladder van de geestelijke hiërarchie – parallel aan 
de studiejaren – verliepen dan ook voorspoedig.34 De testimonia laten zien dat 
hij op 11  augustus 1895 in Warmond de tonsuur en de vier lagere wijdingen 
ontving, en op 21 december 1895 de wijding tot subdiaken. Aan het eind van 
het studiejaar 1896 verdedigde Aengenent een thesis over de erfzonde die hij 
had geschreven onder begeleiding van Van Noort, een thesis die niet meer te 
traceren is. Van Noort en Aengenent zouden elkaar later in hun respectievelijke 
carrières nog vaker tegenkomen. Taskin was er na het verdedigen van de thesis 
van overtuigd dat Aengenent een geboren docent was.35 Op 15 augustus 1896 
ontving Aengenent in de kathedraal – toen nog de Jozefkerk in de Jansstraat te 
Haarlem – de diakenwijding.

31  Greitemann, Op zoek, p. 24.
32  nha war 169.
33  nha war 52.
34  nha hlm 1689.
35  Zo zegt hij tenminste in De Tijd 24 juli 1928.
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1.4 Kapelaan in Roelofarendsveen

De priesterwijding vond plaats in de kapel van het seminarie Warmond door bis-
schop Bottemanne van Haarlem, op 3 april 1897. De wijding was, net als de dia-
kenwijding, iets vervroegd omdat er door een cholera-epidemie een priestertekort 
was ontstaan. Meteen op 4 april kreeg de ‘weleerwaarde heer J.D.J. Aengenent, 
r.k. priester te Delft’ een briefje van zijn bisschop met zijn benoeming:

[…] bij deze benoem ik u tot kapelaan te Roelofarendsveen. [?] gelieve zorg te dragen 
vrijdag a.s. den 9den dezer aldaar aanwezig te zijn. Uw jurisdictiebrief gaat hiernevens. 
Inmiddels verblijf ik met gevoelens van hoogachting, […]36

Hij werd in Roelofarendsveen de collega van pastoor Van Rijn en kapelaan Th. 
Engering. Volgens De Kok37 zou hij met deze kapelaan zijn hele leven vriendschap 
houden. Roelofarendsveen is een tuindersdorp tussen Leiden en Aalsmeer, aan het 
Braassemermeer, enigszins geïsoleerd gelegen door het vele omringende water. 
Bijna alle tuinders waren katholiek en het kerkbezoek was zeer hoog. Het is niet 
zo gemakkelijk te achterhalen wat Aengenent daar voor taken had en hoe het hem 
verging. Bank haalt De Kok aan die zegt: ‘Hij was er een gelukkig mens, een goede 
predikant en een goede leraar voor de kinderen’.38 Bornewasser schrijft over Aen-
genent: ‘[…] predikte reeds als jeugdig priester in woord en geschrift het evangelie 
van sociale rechtvaardigheid en vrede’.39 Behalve aanwijzingen in de parochie-
boeken dat Aengenent heeft gedoopt en geassisteerd bij huwelijken zijn in de ar-
chieven van de parochie Roelofarendsveen geen sporen van zijn werkzaamheid te 
vinden. Zijn studies verliepen verder goed, bij het kapelaansexamen van 1897 was 
hij de tweede van zijn jaargang.40 Op 27 november 1897 schrijft Bisschop Botte-
manne aan ‘weleerwaarde Heer J.D.J. Aengenent, kapelaan te Roelofarendsveen’:

[…] ingevolge den uitslag van uw laatste examen verleng ik bij dezen uw jurisdictie ad 
biennium d.i. ad examen generale anni 1899. Met gevoelens van hoogachting Uw dienaar 
in Christo […]41

Jan’s nicht Trees vertelt een verhaal over zijn sociale houding als jong geestelijke 
tijdens de periode van zijn kapelaanschap in Roelofarendsveen:

Uit die gebeurtenis sprak toen z’n goede hart al. Er was daar ’n gezin in financiële moei-
lijkheden en men klaagde bij hem z’n nood. Dat hij toen nog niet veel geld bezat, spreekt 
vanzelf, ’n kapelaan kreeg niet veel salaris, van zichzelf bezat hij ook niets en toch stond 
hij borg voor dat gezin. Toen kwam hijzelf in moeilijkheden. Er kwam ’n proces! En in 
dat proces pleitte voor hem ’n jonge advocaat, de latere minister Aalberse. Die heeft hem 
uit de moeilijkheden geholpen en van die tijd af aan zijn Aalberse en hij dikke vrienden 

36  nha hlm 1689.
37  De Kok, Mgr. J.D.J. Aengenent, p. 53.
38  Bank, Aengenent, p. 12.
39 [J.A.] Bornewasser (1949). Aengenent. In P. v.d. Meer o.p., F. Baur & L. Engelbregt o.f.m. (red.), De 
Katholieke Encyclopedie (p. 520). Amsterdam/Antwerpen: Uitg. Mij. Joost van den Vondel/Standaard-Boek-
handel (2e druk).
40  nha hlm 1978.
41  nha hlm 1689.
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geweest. Hij ging regelmatig op bezoek bij de familie Aalberse (ze hadden ’n groot gezin 
gekregen – 11 kinderen –). De jongste dochter van Aalberse – Lies – was Heeroom z’n 
petekind die kreeg altijd met verjaardagen en Sinterklaas ’n cadeautje. Toen wij groter 
werden en mee naar Warmond mochten (vanaf ons vierde jaar) hebben wij de familie 
Aalberse ook vaak ontmoet. ’t Waren aardige, zeer eenvoudige mensen.

Als dit verhaal klopt, was deze gebeurtenis van groot belang voor zijn verdere 
toekomst. Immers, dan was met deze rechtszaak de basis gelegd voor de levens-
lange vriendschap van Aengenent en Aalberse. Maar deze anekdote wordt in de 
dagboeken van Aalberse niet vermeld, en de rechtbankarchieven uit die tijd zijn 
vernietigd.

Op 10 februari 1898 was de tijd in Roelofarendsveen alweer afgelopen, toen de 
‘Weleerwaarde Heer J.D.J. Aengenent, kapelaan te Roelofarendsveen’ een briefje 
ontving van zijn bisschop om te gaan assisteren in Langeraar:

[…] de Weleerw. Heer J. Bots, kapelaan te Langeraar is tot herstel zijner gezondheid naar 
zijne familie vertrokken. Ik verzoek daarom Ueerw. U naar Langeraar te willen begeven 
en benoem u bij deze aldaar als assistent tijdens de afwezigheid van den Weleerw. Heer 
Bots. Aan den Weleerw. Heer pastoor van Roelofarendsveen en den Weleerw. Heer Th. 
Engering verleen ik bij dezen voorzover nodig [?].42

42  nha hlm 1689.

V.l.n.r. Kapelaan Engering (?), pastoor Van Rijn (Roelofarendsveen), kapelaan Aengenent, pas-
toor Koopman (Oude Wetering) achter de pastorie in Roelofarendsveen, 1898 (?) (KDC/privé).
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De preekstoel uit de schuurkerk die geplaatst was in de neogotische Petrus’ Bandenkerk te 
Roelofarendsveen tijdens het kapelaanschap van Aengenent (ES).
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Toen Aengenent deze benoeming ontving stond in Langeraar nog de aan de 
H. Adrianus toegewijde waterstaatskerk, die in 1901-1902 werd vervangen door 
het huidige neogotische kerkgebouw waarin vele elementen van de oude kerk zijn 
opgenomen.43 Hoe lang hij daar is gebleven is niet bekend; een briefje waarin hij 
werd teruggezonden is niet in de archieven bewaard. Evenmin is in de parochie-
archieven van Langeraar iets te vinden over zijn werkzaamheden. Zijn verblijf 
was in ieder geval kort, want in de zomer van datzelfde jaar 1898 werd hij vanuit 
Roelofarendsveen benoemd tot docent op Hageveld.

1.5 Familieman

De familie Aengenent is een familie die sinds de eerste helft van de achttiende 
eeuw in Rotterdam aanwezig is. Hoe de familielijnen precies lopen is door de 
verschillende schrijfwijzen moeilijk na te gaan. Volgens Bank, en zijn zienswijze 
wordt ondersteund door gegevens uit het archief van de burgerlijke stand in Rot-
terdam, begon de familielijn op 11 mei 1738 met Jan Angenent uit Halderen in 
Cleefsland die op die dag trouwde met Elisabeth Scholten uit Munsterland.44 De 
herkomst van deze twee eerste Rotterdamse Aengenenten zou de herkomst van 
de naam, zoals die ook op de familiewebsite te vinden is, ondersteunen. Daar staat 
dat de naam Aengenent terug gaat tot ongeveer 1255, in het hertogdom Gelre, 
graafschap Kleef, waar aan de overkant van kasteel Haag aan de rivier Niers de 
hof Aen gen Eijndt lag, de hof ‘aan de andere zijde’. De Aengenenten zouden dan 
dienaren zijn geweest aan het hof van deze kasteelheer, en aan de overkant ervan 
wonen, en zo hun naam hebben gekregen. Daartegen zou dan echter weer spre-
ken, dat kasteel Haag, nog steeds een belangrijk bouwwerk bij de stad Geldern, 
volgens Wikipedia pas in 1337 voor het eerst vermeld wordt en er dus in 1255 
geen ‘gene zijde’ kon zijn waar de eerste Aengenenten woonachtig waren.

Naar aanleiding van de bisschopswijding van Aengenent voelde de Duitse 
Ludwig Aengeneyndt zich geroepen de door hem opgestelde stamboom aan hem 
toe te sturen.45 Hij zag blijkbaar een verband tussen zijn familie en die van de pas 
gewijde bisschop, en het is natuurlijk altijd aardig op die manier met zo’n hoog-
geplaatst persoon bekend te raken. Aengenent stuurde het boekwerk aan familie 
in Rijswijk ter beoordeling. Die was blijkbaar niet zo onder de indruk van de 
veronderstelde verbanden en schreef op 30 november 1929 aan de Monseigneur:

Het is een kranig stuk werk, maar ik kan geen enkel verband vinden tusschen onze familie 
en de ontelbare Aengenijnders en Angenenders, die daarin voorkomen. Laat onze z.g.n. 
‘neue Verwandte’ met zijn meesterwerk op de markt gaan staan, dan kan hij zijn ‘freund-
liche Familiengrusz’ eveneens bij zich houden. Hiermee heb ik mijn critiek gezegd. Met 
bekende hoogachting en onvervalschte ‘Familiengrusz’ […]46

43  G. Verlaan, Th. van der Hoorn & J. Zwirs (red.) (1977). Gedenkboekje bij het 75 jarig jubileum van de H. 
Hadrianuskerk Langeraar. Langeraar: Jubileumcomité “H 75”.
44  Bank, Aengenent, p. 3.
45  L. Aengeneyndt (1929). Familienbuch Aengen Eyndt Aengeneyndt Angenendt und Aengenendt, Gesam-
melt und bearbeitet in den Jahren 1925-1928 von Ludwig Aengeneyndt. Köln Am Rhein.
46  nha hlm 1691.
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De dochter van Trees, Ineke Eggenhuizen-Van den Dool, heeft een brief in haar 
bezit die Joannes Aengenent op 24 maart 1915 schreef aan haar grootouders – haar 
opa was zijn jongere broer André. Deze brief laat eveneens zien hoe spontaan en 
gemoedelijk hij omging met zijn familie:

Indien ik mij niet vergis, is het morgen twaalf en een half jaar geleden, dat een vrolijk 
paartje lustig door de straten van Delft stapte om aan de geestelijke en wereldlijke au-
toriteiten dier gemeente mede te deelen, dat er binnen enkele weken een bruiloft volgen 
zou. En daar dit paartje thans te vinden is in de Van Tolstraat te Bodegraven, richt ik 
mijn brief daarheen. Want zo’n feit mag niet onopgemerkt voorbijgaan. […] Daar zal in 
deze dagen zeker wel eens een extra glaasje op gedronken worden. Nu, dat mag ook wel. 
En ik hoop nog in de bruidsdagen van de partij te zijn. […] Is tante Bet vertrokken? Ja 
zeker! En heeft de kleine Hans verleden Dinsdagavond haar nieuwe pakje aan gehad? 
Dat zal zeker wel koning hebben gestaan, niet waar? […] En is de kamer al behangen? 
Of moet dat nog plaats hebben? Maakt, dat alles vóór de feestelijkheid gereed is, hoor. 
Nu de hartelijkste groeten aan de koperen bruid en den koperen bruidegom, Uw lief-
hebbende broeder Jan.

Ook als bisschop bleef Aengenent hartelijk en open naar zijn familie. Aan zijn 
nicht Trees schreef hij op 23 juni 1929 een brief waarin hij haar aanschreef met 
haar koosnaam in de familie, ‘Teepie’

Beste Teepie-Je Heeroom (privé).
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In antwoord op je brief […] zend ik je hiernevens het Zondagsblad van Het Centrum. 
En wil je het de volgende maal zelf komen halen, dan zul je a.s. zaterdagavond 29 juni 
welkom zijn. Ik kom om zes uur ongeveer uit Warmond. […] Doch daarna ben ik vrij, en 
kun je zondag hier blijven. Heb je er zin in Teep? Dan best, hoor. En wil Ans meekomen, 
ook best. Ik ben alleen bang, dat zij dien dag visite krijgt uit Oegstgeest, of anders dat zij 
zelf naar Oegstgeest moet. Is het kind nog wel eens thuis? […] En wat Moe betreft, wil 
je haar zeggen, dat ik haar over een dag of veertien verwacht, als ik precies weet, hoe laat 
wij op 23 juli in Roosendaal moeten zijn? […] Doe de hartelijke groeten aan Pa en Moe 
en Ans, en ontvang ze ook zelf van Je Heeroom.

Moeder Aengenent met haar kinderen Joannes en Maria Johanna (KDC/privé).

Het belang dat Aengenent hechtte aan zijn familie komt het beste naar voren in de ver-
halen van de familie zelf, bijvoorbeeld van zijn nicht Trees. Haar woorden geven een 
mooi inkijkje in de manier waarop Aengenent met de familie omging in zijn periode 
als docent.

‘Heeroom’ (zo werd ’n oom die Priester was vroeger altijd genoemd) was de trots van 
de familie. Begrijpelijk! ’t Is natuurlijk wel zo, dat er vroeger een aureool hing om de 
Priester, dat begon al, als er ’n zoon naar ’t seminarie ging (later werd dat anders). Maar 
bij Heeroom speelde natuurlijk mee, dat hij toch wel iets bijzonders geworden is, n.l.: 
‘Bisschop’. Ik zal beginnen met wat ik weet, persoonlijk of van ‘horen zeggen’. In de 
herinnering aan m’n grootmoeder heb ik al verteld dat hij zeer begaafd was. Met z’n 
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twaalfde jaar ging hij naar ‘Hageveld’, dat was ’t klein-seminarie en stond toen nog in 
Voorhout (later Nijverheidsschool geworden). Later naar Warmond naar ’t Theologi-
cum, ’t Filosoficum bestond toen nog niet dat is door Heeroom opgericht. In die jaren 
kwamen de studenten maar 1x per jaar met vacantie. Tesamen met 4 andere studenten 
werd hij 3 maanden eerder Priester gewijd, omdat de Bisschop hem zo hard nodig had. 
Dat was onder Mgr. Bottemanne.

Heeroom hield erg veel van ons. Twee keer per jaar mochten we bij hem op bezoek. 
Met z’n verjaardag (14 maart) en nog een keer als de aardbeien rijp waren (er was bij 
’t seminarie n.l. ’n heel grote moestuin). We vonden ’t altijd ’n feest er heen te gaan. 
Dan stond er in Leiden een rijtuig voor ons klaar, zo’n ouderwets koetsje met 1 paard 
ervoor. Ik geloof, dat we er wel ’n half uur bijna over reden, ’t ging niet hard. Dan bij 
Warmond door de tol, grote hekken gingen open en ’n oude man met ’n verweerd ge-
zicht (Chiel heette hij) haalde de tol op. Dan de spoorwegovergang over, nog ’n klein 
eindje rijden en dan de seminarielaan in. De grote hekken voor de eigenlijke oprijlaan 
waren altijd gesloten, die gingen alleen open, als de Bisschop kwam. En dan was je er! 
De vijvers met de zwanen en de eenden, ’t grote gebouw, ’t deed je iets. Dan de lange 
gangen, de brede trappen, waarlangs we wel de weg wisten naar Heeroom’s kamer, 
maar verder was ’t moeilijk.

Twee mooie kamers had Heeroom, rechts van de ingang, bovenop de hoeken. Mooi 
Uitzicht! Z’n zitkamer was groot, z’n slaapkamer ook ruim. Tante Ans en ik zaten 
graag aan z’n bureau, dat mocht, als we alles maar op z’n plaats lieten liggen. Want net-
jes wàs hij. Geen blaadje lag scheef en z’n latere huishoudster in Haarlem vertelde wel 
eens, dat ’t erg moeilijk was z’n bureau te stoffen, want alles moest precies eender blij-
ven liggen. We dronken op zo’n bezoekdag dan eerst koffie (ik zie nòg de witte kopjes 
met groen blokje voor me, waarin bar sterke koffie). Maar de gebakjes! Heerlijk! Van 
bakkerij v. Alphen uit Leiden. Slagroomgebakjes waren er toen zeker nog niet, ’t waren 
meestal ‘roomhoorntjes’ met ‘dikke bolus’ zo noemden wij ze. Verder brachten we de 
dag door, zoals je alle verjaardagen doorbrengt, met praten, eten en drinken. Ofschoon 
er voor ons nogal eens de waarschuwing kwam ‘niet teveel snoepen, anders eet je straks 
niet’. Heeroom had ’n hele grote boekenkast, over de lengte van ’n hele muur. Er was 
’n laddertje bij om bij de bovenste planken te kunnen en dat laddertje was ’t voor ons. 
We klommen er tientallen keren op en af en ook de draaiboekenmolen was ‘speelgoed’ 
voor ons. We mochten er ook mee spelen, maar ook hier was ’t ‘niet van z’n plaats’. 
Soms waren de andere neefjes en nichtjes er ook (de kinderen van Oom Joop).

’s Middags gingen de grote mensen in hun stoel ’n klein dutje doen (ik vond dat 
altijd maar gek en nu doe ik ’t zelf ook!) dan werden wij de tuin ingestuurd, wat we 
trouwens graag deden. We kregen dan brood mee voor de zwanen en eenden, speelden 
in de grote tuin met de gezellige zitjes, mochten in de moestuin, maar kregen altijd de 
boodschap mee: ‘Niet in de studententuin!’. Met ’t thee drinken gingen we weer naar 
binnen en dan kwam altijd Heeroom Andre – neef van Heeroom en m’n vader, toen 
nog student- ’n uurtje op visite. In onze ogen was hij toen al niet jong meer, hij had dan 
ook de bijnaam ‘ouwe heer’. Daarna borrelen en ’t hoogtepunt voor ons: ’t diner. Door 
de lange gangen kwam je in de eetzaal, die wij zo mooi vonden. ’n Blauw kleed op de 
grond, blauw beklede armstoelen en aan de muur alle geschilderde portretten van de 
Nederl. Bisschoppen sinds ’t herstel van de hiërarchie en de portretten van de vroegere 
presidenten van ’t Seminarie. In de tijd dat wij er kwamen was dat Mgr. Taskin (een zeer 
apart iemand met ’n zware stem, iemand met veel gezag, imponerend, maar erg aardig). 
’t Was altijd ’n wedloop wie naast Heeroom mocht zitten. Aan z’n rechterhand natuur-
lijk z’n moeder, maar links ’t een of andere nichtje of neefje, dat ’t hardst kon hollen.
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Ook uit de in de laatste drie hoofdstukken geciteerde herinneringen blijkt dat 
Aengenent veel waarde hechtte aan het contact met zijn familie.

Ja, je vond alles lekker. De huisknecht ‘Jan’ bediende, dat was natuurlijk ook al bij-
zonder voor ons. Dan was er de grote kroon boven de tafel, met ’n bel eraan. Om de 
beurt mochten wij bellen voor ’n nieuw gerecht. Één verbod gold er aan tafel voor de 
kinderen ‘geen mes’. De messen waren daar vlijmscherp en een keer is er ook ’n onge-
luk gebeurd, maar dat vertel ik later. Na ’t diner gingen we naar de aangrenzende bi-
bliotheek. Dat was voor alle kinderen ’n feest. De bibliotheek was héél groot. ’n IJzeren 
draaitrap en ’n gewone trap gingen naar de twee galerijen. En die draaitrap, dàt was ’t 
voor ons. De draaitrap òp, de gewone trap weer af. De 1e galerij helemaal omlopen, dan 
de tweede. Maar we mochten niet teveel herrie er bij maken, want er zaten nogal eens 
studenten te lezen of te studeren. Ontzettend veel boeken waren er. In vitrines lagen 
de zeer kostbare, bijzondere boeken, waaronder één gered uit de St. Elisabethsvloed, 
ook waren er uit de tijden, dat de monniken alles met de hand schreven, ’t leek wel 
getekend, met mooie gouden monogrammen bij ieder nieuw hoofdstuk. We wilden 
altijd weer kijken naar ‘dat boek uit ’t water’. Bij goed weer gingen we de tuin nog eens 
in, ’s zomers naar de kerseboom, waarover ’n groot net hing; perziken plukken, die 
volop tegen de muur groeiden. Dan werd er nog ’n glaasje wijn gedronken en kwamen 
de sandwiches. Dat betekende ’t einde van ’t bezoek. Zo’n uur of zeven kwam ’t rijtuig 
voor, dat vonden we in Maart ’t leukste. Dan was ’t nog donker en brandden er twee 
lantaarns en kroop je in ’t donkere hokje.

Naarmate we groter werden veranderde er wel ’t een en ander, maar we bleven graag 
komen. Toen ik al O[nderwijzer]es was in Noordwijkerhout, kwam ik er vaak alleen. 
[Noordwijkerhout] is vlakbij Warmond. Heeroom kwam toen ook vaak bij me op 
visite, dan stopte hij me van alles toe. Dan ’n tientje voor dit, ’n tientje voor dat. Je 
verdiende in die tijd zeer weinig! Ik kreeg zelfs ’n nieuwe fiets van hem. De pastoor 
van [Noordwijkerhout], pastoor Quant, was ’n vriend van Heeroom, daardoor had ik 
ook meteen ’n baan (in die tijd niet gemakkelijk aan te komen (1925). Vrijdagsmiddags 
ging ik vaak naar Heeroom, hij gaf me dan Franse les. Hij had ’n zware stem en lachte 
veel, zodat z’n collega, die beneden hem woonde eens zei ‘Wat hebben jullie ’n vrolijke 
grammatie’. ’s Avonds ging ik dan naar huis of bleef bij Hermien logeren. Heeroom 
kwam ook nogal eens bij ons thuis logeren. Dan wandelden we ’s Zondagsmiddags 
‘Sprookjesbrug rond of naar de Schans’. Ook, als hij wel eens in de vacantie kwam 
logeren, ging hij met Opa fietsen. Maar dat fietsen was ’n grote zorg voor Opa, want 
omdat Heeroom ’t weinig deed, is ’t altijd ’n slechte fietser gebleven. Opa hield steeds 
z’n hart vast. Één keer kwam Opa thuis met ’n verstuikte pols! Heeroom was op ’t 
Meyepad geslipt en omdat hij nogal zwaar was en Opa hem tegen had willen houden 
leverde dat de verstuikte pols op.
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Het grootste deel van zijn werkzame leven, tot aan zijn benoeming als bisschop 
in 1928, was Joannes Aengenent leraar. Vanaf het collegejaar 1898-1899 was hij 
docent op het kleinseminarie Hageveld, vanaf het collegejaar 1904-1905 docent 
(professor) op het grootseminarie Warmond. In deze periode was hij niet alleen 
actief in het opleiden van nieuwe priesters voor het bisdom Haarlem; hij verkreeg 
landelijke bekendheid als publicist op het gebied van sociale kwesties, en hij werd 
uitermate actief in het politieke en sociale leven als spreker en bestuurslid. Dit 
hoofdstuk schetst een beeld van de situatie op Hageveld en Warmond in die tijd 
en de rol van Aengenent daarin. Zijn eerste publicaties uit deze tijd wijzen al op 
zijn latere interesses en aanpak: het zijn doorwrochte artikelen over socialisme 
en liberalisme waarin hij deze stelsels op principieel theoretisch niveau verwerpt. 
In verschillende handboeken legt hij het fundament voor het onderwijs van een 
generatie studenten op Warmond en op andere opleidingen. De periode op War-
mond werd evenwel overschaduwd door de modernistenstrijd. Bij deze strijd kon 
Aengenent uit de wind blijven hoewel ook de ‘sociologie’ niet van verdenkingen 
gevrijwaard was. Enkele van zijn leermeesters werden slachtoffer in de strijd; als 
bisschop zou hij op deze periode terugkomen.

2.1 Hageveld

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat Joannes Aengenent tijdens zijn studies 
op Hageveld en Warmond niet onopgemerkt is gebleven. Hij was een van de be-
tere leerlingen en verdedigde een opvallende thesis bij Van Noort. Preses Taskin 
zag in hem een geboren docent. Volgens de overgangsrapporten was zijn werk-
houding goed en in zijn gedrag viel hij niet negatief op. In zijn korte periode als 
kapelaan kon hij weinig opbouwen maar ook weinig fout doen; wel werd hem ge-
vraagd als vervanger een tweede taak op zich te nemen. Kortom: het was iemand 
aan wie wel een carrièrekans gegeven kon worden. Toen er een vacature was op 
Hageveld werd het lerarencorps door de bisschop uitgenodigd om een voordracht 
van een benoeming te doen, en het werd Joannes Aengenent.1 Op 21 september 
1898 ontving hij van bisschop Caspar Bottemanne zijn benoemingsbrief:

1  Bank, Aengenent, p. 13.
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Aengenent kreeg als docent 
en als bisschop regelmatig 
bezoek van zijn familie, 
hier v.l.n.r. Trees Aen - 
genent-v.d. Dool, 
‘ Heeroom’, Ans Aengen-
ent-Koelman (privé).

Aengenent kon misschien 
niet goed fietsen, aan het 
voetbalspel (hier: Leiden 
1932) had hij wel schik 
(privé).
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Aan den Weleerwaarden heer J.D.J. Aengenent, kapelaan te Roelofarendsveen

Weleerwaarden Heer, na raadpleging der hoogeerw. Provisoren ‘in spiritualibus’ benoem 
ik Ueerw. bij dezen tot leeraar aan het seminarie ‘Hageveld’. Ueerw. gelieve met den 
Hoogeerw. Regent in overleg te treden omtrent uwe werkzaamheden. Deel s.v.p. een en 
ander aan uw Weleerw. pastoor mede, Uw opvolger zal Zeerw. de volgende week uit de 
Courant blijken.2

Uit deze brief is op te maken dat Aengenent zelf aan zijn pastoor mocht vertellen 
dat hij een nieuwe functie had gekregen, en dat die maar uit de krant moest ver-
nemen wie zijn nieuwe collega zou worden. De werkzaamheden van Aengenent 
waren ‘in overleg’ vast te stellen; zijn nicht Trees meldt dat hij leraar Frans werd 
op Hageveld.

De regent van Hageveld was in die tijd Brouwer, die trouwens ook al regent 
was toen Aengenent op Hageveld studeerde. Onder zijn regentschap beleefde 
Hageveld een sterke bloei, zowel in aantal studenten, als in de kunsten en de spi-
ritualiteit. Ign. Wils, die van 1896-1902 op Hageveld studeerde, beschrijft Brou-
wer als een eenvoudig en beminnelijk priester, een eerbiedwaardig prelaat, die 
iedere morgen meditatie gaf en de mis opdroeg voor de scholieren. Brouwer had 
nog op het oude Hageveld gestudeerd, dat tot 1847 in Santpoort bij Velsen geves-
tigd was. Na leraar op Hageveld en kapelaan te zijn geweest, was hij sinds 1883 
regent. In 1903 werd hij vicaris generaal. Subregent onder Brouwer was Taskin. 
Hij wordt door Wils omschreven als een man van het gezag, ‘Flink gebouwd, 
een hoog gewelfd voorhoofd, de wenkbrauwen schuin oplopend boven de ogen, 
de mond meestal met de lippen gesloten en zijn kaken opeen geklemd, was hij 
het type van den bewusten gezagsdrager. Hij zag alles en beheerste de situatie 
volkomen’.3 Wils geeft verder een opsomming van de leraren die hij had, waarbij 
het opvallend is dat hij Aengenent niet noemt hoewel die juist in die periode daar 
onderwees. Wel zegt hij dat in de laagste klassen ene Aalberse les gaf, een broer 
van de minister.4 Als opvolger van Brouwer werd Snickers benoemd. Die zorgde 
ervoor dat er centrale verwarming en elektrisch licht kwam, bovendien maakte hij 
plannen voor uitbreiding.5

Niet alleen voor de studenten, ook voor de docenten was het leven streng gere-
glementeerd. Een voorbeeld is de brief die bisschop Bottemanne op 18 november 
1898 schreef aan de president van Warmond en de regent van Hageveld, over het 
fietsen door de docenten.

2  nha hlm 1689.
3  Ign. M.P.A. Wils (1951). Het kleine koninkrijk (spieghel historiael van Oud-Hageveld). Amsterdam-Z.: 
J. Babeliowsky & Zonen, p. 9. Voor uitgebreide karakterschetsen zie W. Nolet (1949). Praeses Taskin. In 
Waar eens een Franse kostschool stond: Opstellen over Warmonds studentenleven (pp. 59-66). Warmond: 
Cassiciacum; Greitemann, Op zoek, pp. 113-133.
4  Aalberse had twee priester-broers, Jo en Bart. Jo zal later als rector van het Sint Jacobs Godshuis in 
Haarlem (1918-1944) Aengenent regelmatig tegenkomen in die stad (W. Cerutti (2015). Liefdewerk tot in 
eeuwigheid: Geschiedenis van het Sint Jacobs Godshuis in Haarlem 1437-1715-2015. Haarlem: Spaar en Hout, 
pp. 93-94 en 114-115). Of hij het is geweest die ook de lessen op Hageveld heeft gegeven, staat niet bij Cerutti.
5  H.J.M. Taskin (1917). Geschiedenis van het seminarie Hageveld. In Het seminarie Hageveld: Gedenk-
boek uitgegeven bij het eeuwfeest van het seminarie Hageveld 1817 – 2 mei – 1917 (pp. 9-138). Voorhout: 
Seminarie Hageveld, aldaar pp. 117-127.
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Dezer dagen is ons ter oore gekomen, dat Professoren onze seminaria op den publieken 
weg gebruik maken van velocipedes; met het oog op de gravitas clericalis hebben wij in 
de prosynodale vergadering van 1896 aan al onze geestelijken een vermaning gegeven, 
om dit gebruik tot een minimum te beperken; wij mochten met recht verwachtten, dat 
na deze vermaning de professoren er zich geheel van onthouden zouden. […] Nu wij in 
deze verwachting zijn teleurgesteld gevoelen wij ons verplicht aan al onze professoren 
van beide seminariën te verbieden – zoals wij doen bij deze – dat zij in het vervolg onder 
welk voorwendsel ook, van velocipedes gebruik maken.6

Deze brief zal zeker verklaren waarom Aengenent zo slecht kon fietsen, zoals zijn 
nicht in het vorige hoofdstuk verklaarde.7 Maar het leven op de seminaries kende 
ook enige verlichting. In 1899 besloot bisschop Bottemanne, op verzoek van de 
docenten, tot invoering van een kerstvakantie tussen derde kerstdag en 4 januari, 
weliswaar ten koste van drie zogenaamde uitgaansdagen en twee vrije dagen op 
Warmond en op Hageveld van de vrije maandagen.8

Al in zijn periode op Hageveld werd Aengenent door gelovigen om raad en ad-
vies gevraagd. Een voorbeeld is een brief die hij op 30 november 1903 stuurde aan 
een onbekende boekhandelaar,9 die door een klant gevraagd werd boeken te be-
zorgen die voor katholieken niet waren toegestaan. Mag dat wel? Aengenent geeft 
in de hem typerende stijl een gedegen antwoord, met een kwinkslag aan het einde:

Weledele Heer,

Niet wetende, wanneer ik u persoonlijk zal spreken, geef ik u thans maar schriftelijk 
antwoord op de onlangs door U aan mij gestelde vraag betreffende de leverantie van 
verkeerde boeken aan de door U bedoelden persoon. Na raadpleging is mij gebleken, dat 
U in dit bijzondere geval de bestellingen van den Heer x niet behoeft na te laten, om de 
bijzondere omstandigheden. Ziehier de reden.

Wanneer u slechte boeken zoudt leveren aan iemand, van wien u zeker weet dat hij er 
misbruik van zal maken, dan zoudt gij U daardoor schuldig maken aan cooperatio. Nu 
gij evenwel door de verklaring van den heer x vrijwel zeker zijt, dat hij de boeken niet 
koopt tot een slecht doel, wordt de levering dier boeken in zich eene res indifferens. Er 
kunnen slechte gevolgen uit voortkomen bij misbruik; maar het is zeer waarschijnlijk, dat 
dit niet zal gebeuren, Welnu in dergelijke gevallen – wanneer het geldt eene res indiffe-
rens – mag men de causa stellen, als men het mogelijke slechte gevolg niet intendeert, en 
er een voldoende reden bijkomt. Welnu 1o van het intenderen van het mogelijke kwade 
gevolg is in casu geen sprake; 2o het verlies van een klant van fl 500,- à fl 600,- ’s jaars is 
een voldoende reden.

Over een paar weken zal ik U verzoeken eens hier te komen, daar ik een partij boeken 
te koop heb.

6 nha war 21.
7 Rond 1900 werd de fiets goedkoper, en kwam daardoor binnen bereik van meerdere standen. In het laatste 
kwart van de negentiende eeuw was fietsen een bezigheid voor de jeugd uit de elite. S.Y.E. Tjong Tjin Tai 
(2016). De Nederlandse fietscultuur. Sociologie Magazine, 24(1), 21-23, aldaar 22. Wanneer de door de nicht 
van Aengenent beschreven val is geweest, is niet bekend.
8 nha war 26.
9 kdc larc 4233.
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2.2 Warmond

Na zes jaar Hageveld volgde zijn benoeming op Warmond. Bij de benoeming van 
docenten voor Warmond keek men bewust naar de docenten op Hageveld, zoals 
Greitemann in zijn beschrijving van de procedure opmerkt.10 Daardoor was gega-
randeerd dat ze enige ervaring met didactiek hadden. De bisschop stelde een lijstje op 
dat door hem en zijn secretarissen werd bediscussieerd. Daarna nam de bisschop met 
de vicaris de definitieve beslissing, waarvan de preses op de hoogte werd gesteld, en 
de kandidaat natuurlijk. Bij Aengenent gebeurde dat per brief van 31 augustus 1904:

Aan weleerw. Zeergeleerde Heer J.D.J. Aengenent, leeraar a/h seminarie ‘Hageveld’ 
Voorhout

Weleerwaarde Zeergeleerde Heer, in verband met een beraamde wijziging in het studie-
program op het seminarie te Warmond, benoem ik Ueerw. bij dezen – na de hoogeerw. 
Heeren Provisoren in spiritualibus gehoord te hebben – tot Professor in de Philosophie 
aan genoemd seminarie. Met de beste wenschen verblijf ik inmiddels hoogachtend […]11

Het begin van de twintigste eeuw was een tijd van grote veranderingen op Warm-
ond. Het philosophicum was van Hageveld naar Warmond overgebracht, om op 
Hageveld meer ruimte te scheppen. Maar ook het gebouw van het seminarie moest 
worden uitgebreid en gemoderniseerd. In 1906 werd het oude seminarie deels af-
gebroken en nieuw gebouwd met ziekenkamers, timmermanswerkplaats, keuken 
en bergplaatsen. De grote en kleine zaal van de professoren werden gerestaureerd. 
Taskin werd president van Warmond, volgens de verhalen een strenge man die 
stond voor tucht en discipline en tientallen talentvolle studenten weggestuurd 
heeft omdat hij ze niet geschikt vond en de eisen hoog wilde houden. In 1907 wer-
den de leszalen vernieuwd en kwamen er nieuwe banken. Ook vond in dat jaar de 
eerste afzonderlijke bedevaart van seminaristen naar Brielle plaats, naar de plaats 
waar de Martelaren van Gorcum in de Tachtigjarige Oorlog omgebracht waren. 
Het kostgeld moest in 1916 met 40 gulden worden verhoogd vanwege de gestegen 
prijzen van de levensmiddelen, in 1917 en 1918 nogmaals tot ƒ 400,–. In 1920 was 
de crisis nog niet voorbij en waren de spaargelden opgebruikt; het kostgeld werd 
verhoogd tot ƒ 600,– exclusief de kosten voor verwarming. Studeren werd een 
kostbare zaak. Aengenent werd collega proximus van de filosoof Beysens, ver-
dere collega’s waren Van der Lans, Van Noort, Vlaming, en Hensen.12 Deze do-
centen maakten Warmond aan het begin van de twintigste eeuw volgens sommi-
gen13 tot de beste wetenschappelijke priesteropleiding van haar tijd in Nederland.

Een voorbeeld van het stijgende wetenschappelijke karakter was de opbloei 
van de debatcultuur op Warmond. In 1904 kreeg Warmond een vereniging met 
dispuutkarakter, debatvereniging Sint Paulus.14 Alle theologanten waren lid en 

10  Greitemann, Op zoek, pp. 68-69.
11  nha hlm 1689.
12  Zie het liber memorialis nha war 19.
13  Bijvoorbeeld Winkeler, zie voetnoot 42.
14  W. van den Ende (1949). Sint Paulus-vergadering en Cassiciacum. In Waar eens een Franse kostschool 
stond: Opstellen over Warmonds studentenleven (pp. 99-104). Warmond: Cassiciacum.
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Hoogaltaar in de kapel van het seminarie Warmond (ES).
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Van Noort was moderator. Sociologie en ethica werden opgenomen in de te be-
discussiëren onderwerpen zodat de studenten later, als geestelijk adviseur of be-
stuurder of begeleider in de patronaten, weerwoord konden bieden aan socialis-
ten en liberalen. De priesters moesten leren wat er in de wereld te koop was, en 
in de debatvereniging werd dit uitgebouwd. Eens in de veertien dagen kwam men 
op zondagmorgen bijeen, er was een half uur voordracht en een half uur debat 
in aanwezigheid van de professoren. In 1906 greep de bisschop in, bevreesd als 
hij was voor modernisme en historisch-kritische exegese, en de te bediscussiëren 
onderwerpen werden beperkt tot ethiek en sociologie. Leerstellige thema’s waren 
vanaf dat moment taboe. Van Noort werd bij deze koerswijziging opgevolgd door 
Aengenent, die tot zijn bisschopsbenoeming in 1928 moderator bleef. Aengenent 
moest specialistischer onderwerpen ter sprake brengen, wat de levendigheid van 
het debat niet ten goede kwam. In zijn themakeuze sloot hij aan bij de pogingen die 
in het kader van de Katholieke Sociale Actie werden ondernomen, om een katho-
liek antwoord te vinden op de vragen van die tijd – en veel besproken onderwer-
pen vinden we terug in zijn publicaties. Als reactie op het inzakken van het debat 
werd het tijdschrift Cassiciacum opgericht in 1926,15 waarin vele wetenschappe-
lijk getinte bijdragen van studenten verschenen. Aengenent was hiervan censor.16

Vanaf 1900 werd geprobeerd ondersteuning te krijgen van zusters voor de huis-
houding, waarbij met name gedacht werd aan de Franciscanessen van Charitas 
oftewel de Zusters van Steenbergen.17 Er was echter een verbod van de Vaticaanse 
congregatie Propaganda Fide om zusters bij seminaries in te zetten. Een hand-
geschreven notitie van 30 december 1904 in het dossier hierover geeft aan: ‘Mgr. 
Leyten [bisschop van Breda] verwondert zich erover dat het geweigerd is en be-
treurt dit; zou zelf ook gaarne nonnetjes hebben’. In 1914 lagen de zaken echter 
anders. Een nieuwe correspondentie over het onderwerp met Bernard Eras, pro-
curator van de Nederlandse bisschoppen in Rome, maakt duidelijk dat er geen 
echt verbod is, maar dat er een verzoek moet worden gedaan voor de vestiging 
van een nieuw klooster. De religieuze congregatie die het werk gaat uitvoeren 
moet daartoe een aanvraag doen met aanbeveling van de bisschop. Dat is het ei-
genlijke probleem, en indien de zusters maar goed gescheiden zijn en niet met 
de studenten in contact komen, dan kan het wel en verwacht Eras geen bezwa-
ren. Er werd wederom gekeken naar de Zusters van Steenbergen te Roosendaal, 
moederhuis Charitas, die in het bisdom al het Sint Jacobs-Godshuis in Haarlem 
bedienden,18 evenals het Bavogesticht te Heemstede en het Jacobsgesticht in Dor-
drecht. Op 19 mei 1914 werden enkele afspraken gemaakt: eerst zullen drie zus-
ters komen voor de keuken. Ze zullen de hele huishoudelijke dienst overnemen, 
behalve het tafeldienen en het werk in de studentenverblijven. Daarvoor blijven 

15  Vernoemd naar het landgoed waar kerkleraar Augustinus zich terugtrok.
16  J.M.M. Leenders (2008). ‘Zijn dit nu handelwijzen van een herder …!’: Hollands katholicisme 1840-1920. 
Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 107-108; zie ook P. de Haan (2000). Wetenschap en praktische vorming in de 
Warmondse studentenvereniging Paulus en het studententijdschrift Cassiciacum. Trajecta, 9(2), 191-205.
17  Zie voor de vroege geschiedenis van deze congregatie A.J.M. Alkemade (1968). Vrouwen XIX: Geschie-
denis van negentien religieuze congregaties 1800-1850. ’s-Hertogenbosch: L.C.G.M. Malmberg (2e druk), pp. 
48-50.
18  Cerutti, Liefdewerk, pp. 85-91.
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enkele knechten in dienst die onder toezicht van moeder overste komen te staan. 
De zusters komen te wonen in de dienstvertrekken boven de bakkerij, die in de 
loop der tijd tot een klooster zullen moeten veranderen. Ook nemen de zusters de 
ziekenverpleging op zich. Op 19 juli 1915 werd het contract getekend.19

Aengenent voelde zich zeer gelukkig op Warmond, aldus Greitemann,20 en hij 
kon het volgens Bank uitstekend vinden met Taskin met wie hij een hartelijke en 
gastvrije relatie had en scherp en eerlijk over de neomisten sprak.21  Aengenent 
studeerde volgens Greitemann graag, maar was in zijn ogen een middelmatig do-
cent, ofschoon hij helder kon formuleren en de gave bezat zijn kennis te popu-
lariseren. Volgens Greitemann was Aengenent niet erg geliefd onder de studen-
ten; tijdens colleges las hij voor uit het Leerboek der sociologie ‘[…] en daarom 
vroegen wij ons af hoe het mogelijk was dat Aengenent in andere kringen zoveel 
waardering vond’. Aengenent beschouwde zijn methode als volstrekt goed en na-
volgenswaardig. Hij stond erop dat de studenten een aantal begrippen en hanteer-
bare definities voor het grijpen hadden en woordelijk tijdens de examens konden 
weergeven. Andere getuigenissen verzameld door Bank spreken over een rustige, 
aardige, beminnelijke man, wel bezig met zijn eigen stokpaardjes,22 wat eerder de 
indruk van een blijmoedige en ietwat naïeve schoolmeester geeft. De Kok zegt dat 
zijn lessen duidelijk en rustig waren, en dat hij altijd de tijd nam voor vragen van 
studenten.23 De salariëring op Warmond was niet onredelijk. De professoren op 
Warmond verdienden circa ƒ 600,– per jaar, na 1921 ƒ 800,–, met een toeslag van 
ƒ 200,– na 10 jaar dienstbetrekking. Verder verdienden ze bij met misstipendia. 
Er was een betalingsregeling met het Ministerie van Binnenlandse zaken, zodat 
professoren in aanmerking kwamen voor staatspensioen.24

2.3 Modernistenstrijd

2.3.1 De strijd in het bisdom Haarlem

Tijdens het docentschap van Aengenent in Warmond kwam de modernistenstrijd 
in Nederland tot een dramatisch hoogtepunt, met pijnlijke gevolgen voor enkele 
van zijn leermeesters, collega’s, en vrienden.25 Het was een strijd die in de we-
reldkerk gevoerd werd, over de mate waarin het katholieke geloof mocht en kon 
worden aangepast aan de eisen van de tijd. Weliswaar is deze spanning van alle 
tijden, maar na de Franse Revolutie werd ze actueel omdat in deze periode, in ver-
schillende landen, het bezit van de kerk werd aangetast, omdat wereldse leiders 
invloed wilden nemen op de kerk, en omdat veel prominente katholieken het ge-

19  nha war 83.
20  Greitemann, Op zoek, p. 71-72.
21  Bank, Aengenent, pp. 25-27.
22  Ibid. pp. 19-20.
23  De Kok, Mgr. J.D.J. Aengenent, p. 54.
24  nha war 23.
25  Zie ook L.J. Rogier & N. de Rooy (1953). In vrijheid herboren: Katholiek Nederland 1853-1953. ’s-Gra-
venhage: Pax, pp. 511-569.



 2.3 Modernistenstrijd  49

loof hervormd wilden hebben in verlichte, liberale, en nationale zin.26 In de loop 
van de negentiende eeuw werd door verschillende pausen fel op deze tendensen 
gereageerd. Al in 1832 veroordeelde Gregorius xvi in Mirari vos rationalisme, 
het gallicanisme (dat grotere vrijheid van Rome voor de Franse kerk opeiste), 
en neutraliteit, gewetensvrijheid, en democratie. Aan het eind van zijn pontifi-
caat kwamen de eerste ultramontaanse bewegingen op in onder andere Frankrijk 
en Duitsland, die tegenover de in de kerkpolitiek bemoeizuchtige liberale staten 
pleitten voor een onafhankelijke kerk die op Rome georiënteerd en door de paus 
geleid moest worden. Onder de aanvankelijk liberale Paus Pius ix (1846-1878) 
– die, geschrokken van de revoluties van 1848, zijn ingezette beleid verander-
de – werd dit streven naar centralisering in een antiliberale kerk voortgezet. Het 
hoogtepunt daarvan was de publicatie in 1864 van de encycliek Quanta cura en de 
daarbij behorende Syllabus errorum, en na de inname van Rome en de vereniging 
van Italië culmineerde dat streven in de besluiten van het Eerste Vaticaans Conci-
lie, waarmee het gesprek tussen de katholieke kerk en de contemporaine cultuur, 
wetenschap, en politiek afgebroken leek.27

26  Niet alleen in Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook in Oostenrijk – D. Sorkin (2008). The religious Enlight-
enment: Protestants, Jews, and Catholics from London to Vienna. Princeton-Oxford: Princeton University 
Press, pp. 215-259 en 261-309.
27  R. Lill (1989). Der Sieg des Ultramontanismus (1848-1878). In S. Harkianakis, E. Iserloh, E. Kähler et al.,  

Statieportret van vicaris 
Möllmann, in de werkka-
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Amsterdam, officialaat, 
Kruisweg, Haarlem (JH).
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Paus Leo xiii
28 probeerde in deze patstelling weer beweging te krijgen door 

enerzijds vast te houden aan een eigen katholieke kerkpolitiek en anderzijds in de 
filosofie (met het neothomisme) en op sociaal gebied (met Rerum novarum) een 
duidelijke richting aan te geven voor vernieuwing daarvan. Ook op exegetisch 
gebied wilde hij veranderingen, die hij stimuleerde in zijn encycliek Providen-
tissumus Deus van 18 november 1893. Hierin ging hij in discussie met moder-
ne geologische en archeologische studies, en stelde dat ware wetenschap niet in 
strijd kon zijn met de Heilige Schrift. Met de encycliek sloot de Paus aan bij en 
reageerde hij op een katholieke school van moderne exegese die, met name in 
Frankrijk, in de jaren 1890 tot wasdom was gekomen. In conservatieve kringen 
vreesde men dat daardoor de geldigheid van de Bijbel en zo de openbaring van 
geloofswaarheden zou gaan wankelen.29 De eerste discussie over ‘modernisme’ 
ging in Nederland ook over een exegetische studie, namelijk over enkele artikelen 
van de Limburgse priester Henri Poels uit 1897-1898 waarin hij de eenheid van de 
Pentateuch betwijfelde. Omdat die artikelen verschenen waren in De Katholiek 
(en druk besproken werden onder priesters en studenten van Warmond) was het 
de Haarlemse bisschop Bottemanne die Poels’ studies in Rome voorlegde. Botte-
manne zette daardoor de pas aangetreden bisschop Joseph Drehmanns van Roer-
mond (bisschop van 1900-1913) voor het blok, en hij wilde bereiken dat Poels 
niet Drehmanns’ opvolger zou worden aan het seminarie Rolduc. Bottemanne 
was volstrekt overtuigd van zijn verantwoordelijkheid en autoriteit, en weigerde 
daarom na afloop van de affaire mee te werken aan een openlijke rehabilitatie van 
Poels, die hij in 1901 door zijn benoeming als consultor van de pauselijke Bijbel-
commissie wel gekregen had.30

In de jaren daarna, onder het pontificaat van Pius x (1903-1914), spitste de mo-
dernistenstrijd zich toe. Deze Paus wilde de mensen weer tot God brengen, wat 
voor hem met gehoorzaamheid aan de kerkelijke hiërarchie gelijk stond. In de 
encycliek Pascendi Dominici gregis van 8 september 1907 veroordeelde Pius x het 
afwijzen van bepaalde dogma’s en de toekenning van staatsinvloed op de kerk. 
Vanaf september 1910 moesten alle priesters een anti-modernisteneed afleggen. 
Ook het zogenaamde ‘praktische modernisme’ werd bestreden, de tendens van 
katholieken om op sociaal gebied onder toezicht van de staat en/of met protes-
tantse partners te werken. Weliswaar werd een meer omzichtige benadering op 
exegetisch, (moraal)theologisch en sociologisch gebied toegestaan, maar ook deze 

Ökumenische Kirchengeschichte: Band III Neuzeit (pp. 183-209). Mainz/München: Matthias Grünewald-
verlag/Chr. Kaiser; K. Schelkens, J.A. Dick & J. Mettepenningen (2013). Aggiornamento? Catholicism from 
Gregory XVI to Benedict XVI. Leiden-Boston: Brill, pp. 7-60.
28  Zie voor een kort overzicht van het pontificaat van Leo xiii Chr. Weber (1989). Katholische Kirchen-
politik unter Leo xiii, en idem Konservative Sozialpolitik unter Leo xiii: „Rerum Novarum“ und das 
Problem der „christlichen Demokratie“, beide in S. Harkianakis, E. Iserloh, E. Kähler et al., Ökumenische 
Kirchengeschichte: Band III Neuzeit (pp. 210-225 resp. pp. 233-238). Mainz/München: Matthias Grünewald-
verlag/Chr. Kaiser.
29  Wat bij sommige ‘modernisten’ ook gebeurde: J. Hitchcock (2012). History of the Catholic Church: From 
the apostolic age tot the third millennium. San Francisco: Ignatius Press, pp. 371-373; C.J.T. Talar (2013). 
Science catholique, science chrétienne, science religieuse: The matrix of modernism. In L. Kenis & E. van der 
Wall (red.), Religious modernism in the Low Countries (pp. 23-43). Leuven-Parijs-Walpole (ma): Peeters.
30  J.P. de Valk (1998). Roomser dan de Paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het 
Nederlands katholicisme, 1815-1940. Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 173-191.
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beleidslijn werd aangevallen door integralisten die een strikte opvatting voorston-
den en zich in de internationale vereniging Sodalitium Pianum hadden aaneenge-
sloten.31 Drijvende kracht van het integralisme in Nederland was de Haarlemse 
priester (Maria) Antonius Thompson, die zijn vader in 1891 was opgevolgd als 
hoofdredacteur van De Maasbode. Hij was volgens Bank bevriend met vicaris- 
generaal Mathias Möllmann,32 en zou daardoor een grote invloed op de Haarlem-
se bisschop Callier (bisschop van 1903-1928) gekregen hebben. Thompson startte 
in zijn krant een integralistische campagne tegen de Warmondse docenten Van 
der Lans, Vlaming en Van Noort. De eerste twee werden in 1906 van het semina-
rie verwijderd, Van Noort in 1908.33 Beysens vertrok zelf in 1910 om bijzonder 
hoogleraar vanwege de Radboudstichting te worden in Utrecht, hoewel hij zeer 
nadrukkelijk stelling had genomen tegen alle vormen van relativisme.34

De felle, gerichte aanvallen op personen leidden tot onrust in de katholieke 
wereld en er werd aangedrongen ertegen op te treden. Bijvoorbeeld het dagblad 
De Tijd pleitte in het hoofdredactioneel artikel van 19 mei 1910 voor maatregelen 
tegen De Maasbode opdat die niet langer ‘[…] zoo dapper en lustig doorgaat met 
haar “marktgeschreeuw” en het diffameeren van hoogst eerbiedwaardige per-
sonen […]’. Bij de redactie van De Tijd riep het schreeuwen van De Maasbode 
ondertussen ‘verveling’ op, maar ze wist dat er mensen waren die hierdoor diep 
gekwetst werden, en daarom waren dit soort artikelen ‘een ware ramp’ voor de 
katholieke zaak. Als voorbeeld wordt een artikel genoemd dat De Maasbode had 
overgenomen uit De Gelderlander, 

[…] waarin aan de Rotterdamsche ‘geduchte’ redactie de hooge roeping werd toegekend, 
om er tegen te waken, dat mannen als mr. Aalberse en prof. Aengenent zich als socio-
logen te buiten gaan. Die snaaksche schrijver [uit Gelderland] nam [volgens de redactie 
van De Tijd] den schijn aan niet te weten, dat juist deze sociologen in de practijk van de 
katholieke sociale actie aan de uiterste droite hebben plaatsgenomen en dat, zo ooit, hier 
het ‘Maasbode’-aansche correctief veilig kan gemist worden.

Aengenent en Aalberse waren dus in het vizier van Thompson geraakt. De krach-
tige verdediging van de orthodoxie van Aalberse en Aengenent door redactie van 
De Tijd, was reden voor Aengenent nog dezelfde avond een briefje te schrijven 
aan hoofdredacteur Piet Geurts:

31  R. Lill (1989). Autoritäre Konzentration der Kräfte unter Pius x (1903-1914). In S. Harkianakis, E. Iser-
loh, E. Kähler et al., Ökumenische Kirchengeschichte: Band III Neuzeit (pp. 226-232). Mainz/München: Mat-
thias Grünewaldverlag/Chr. Kaiser; Schelkens e.a., Aggiornamento?, pp. 77-87. Bij het opstellen van de an-
timodernisteneed was kardinaal Van Rossum betrokken, die in het hanteren ervan een strikte lijn voorstond 
– O. Weiss (2010). Der Glaubenswächter Van Rossum: Willem Marinus van Rossum im Heiligen Offizium 
und in der Indexkongregation. Spicilegium Historicum Congregationis S. Redemptoris, 58, 85-138, aldaar 111-
117.
32  Ibid. pp. 21-23.
33  P.W.F.M. Hamans (2009). Priesteropleiding in het Bisdom Haarlem vanaf het Concilie van Trente (1559-
2009): Geroepen, gevormd, gewijd en gezonden ten dienste van de Kerk. Vogelenzang: Grootseminarie van 
het r.k. Bisdom Haarlem, pp. 66-70.
34  H. Paul (2010-2011). De miskenning der zijnsleer: Nederlandse neothomisten en de crisis van het histo-
risme. Trajecta, 19-20, 323-344, aldaar 326.
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Hartelijk dank voor uw hoofdartikel van dezen avond. Daardoor hebt gij zeer velen aan 
u verplicht. Want de toestand was onhoudbaar. Dat verschillenden ertegen gingen op-
zien om nog iets te schrijven, is m.i. zeker. De vrees dat zij zouden worden afgeblaft en 
uitgescholden, moest op velen verlammend werken. En daarom zal uw hoofdartikel van 
dezen avond zooveel goed doen, omdat hun een hart onder den riem wordt gestoken. Bo-
vendien gevoel ik mij gedrongen, U mijn sympathie te betuigen met de wijze, waarop de 
geheele polemiek in De Tijd gevoerd is. Die wijze heeft ongetwijfeld bij zeer, zeer velen 
de achting voor De Tijd geweldig doen stijgen. En daarom roep ik U van heeler harte een 
welgemeend proficiat toe.35

De volgende slag in de modernistenstrijd werd gevoerd naar aanleiding van de dis-
cussie over de interconfessionele vakbewegingen, tijdens de katholieke sociale week 
die in september 1911 gehouden was in Maastricht. In de berichtgeving daarover 
steunde hoofdredacteur Geurts van De Tijd de interconfessionele richting-Poels, 
wat een felle polemiek met concurrent De Maasbode opleverde waar de integralist 
Thompson de redactie voerde. Een maand later was de Haarlemse Katholieken-
dag in Amsterdam. Het verslag daarover in De Tijd was geschreven door Geurts, 
die daar echter niet aanwezig was.36 In dat verslag viel hij op een zeer scherpe toon 
met name Aalberse aan; hij schreef dat Aalberse bitter en polemisch was en sugge-
reerde dat Aalberse zijn medebestuurslid in de ksa Charles Ruijs de Beerenbrouck 
een hypocriet genoemd had.37 Aengenent was erg gepikeerd over dit commentaar 
(‘Dat is de vrucht van den helen katholiekendag bederven, dat is gewild tweedracht 
aanstoken, dat is U oneerlijk behandelen’ schreef hij aan Aalberse), evenals de ad-
vocaat en politicus (senator) Joan Heerkens Thyssen, die met Aengenent namens 
het Bisdom Haarlem in het bestuur van de katholiekendagen zat. Ook bisschop 
Callier was volgens Aengenent verbolgen en wilde Geurts weg hebben.38 Geurts 
kreeg in december 1911 bericht dat hij per 1 april 1912 benoemd werd aan het 
grootseminarie van het bisdom Roermond39 en trad af als redacteur van De Tijd.

Ondanks zijn scherpe uitval in de brief naar Aalberse, schrijft Aengenent op 
4 december 1911 een uitermate vriendelijke felicitatiebrief aan Geurts waarin hij 
duidelijk en persoonlijk stelling neemt tegen de beschuldigingen van modernisme 
aan het adres van Geurts door De Maasbode:

[…] En ik gevoel dan ook behoefte, om U van ganscher harte te feliciteren met de prach-
tige benoeming, die U te wachten staat. Een krachtiger rehabilitatie van de ellendige be-
schuldigingen van ‘modernisme’ te zijn, is wel niet denkbaar. Daardoor zal ook meteen 
de kop worden ingedrukt aan de bewering van sommige lasteraars, dat U door het Epis-
copaat als ‘verdacht’ zoudt zijn afgezet. Want, wanneer Mgr. Drehmanns U ‘orthodox’ 
genoeg acht om onderwijs te geven aan zijn Groot-Seminarie, komen die lasteraars na-

35  kdc geur 191.
36  J.P. Gribling (1961). P.J.M. Aalberse 1871-1948. Utrecht: De Lanteern, pp. 180-181.
37  Zie het volgende hoofdstuk: in het bestuur van de Katholieke Sociale Actie waren afspraken gemaakt 
over wat er wel en niet gezegd zou worden op de Sociale Week in Maastricht, waar Ruijs zich tot woede van 
Aalberse niet aan gehouden heeft.
38  Omdat De Tijd in Amsterdam werd uitgegeven was Callier als bisschop van Haarlem ervoor verantwoor-
delijk.
39  Zie ook P.W.F.M. Hamans et al. (2010). Bisdom langs de Maas: Geschiedenis van de kerk in Limburg. 
Maastricht: tic, p. 450.
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tuurlijk in al hun afschuwelijkheid te staan voor het gehele land. En dat verheugt mij zeer. 
Vooreerst voor U, voor wien ik altijd een groote hoogachting heb gekend. […] En vervol-
gens voor onze geheele katholieke zaak. Want deze les, die de Bisschop van Roermond 
geeft, is wel zoo krachtig, dat men voortaan, naar ik hoop althans, wat voorzichtiger 
zal zijn met iemand van modernisme te beschuldigen. […] Mogen de geneugten van het 
professoraat u spoedig doen vergeten, wat gij in de laatste jaren te verduren hebt gehad!40

Het aftreden van Geurts werd door De Maasbode en in een anoniem (door 
Thompson?) geschreven artikel in een Franse krant uitgelegd als een overwinning 
voor de integralisten en een bewijs dat Geurts een modernist is.41 Die reageerde 
op zijn beurt in een emotioneel artikel in De Tijd op 14 december 1911. Op dat 
moment besloot kardinaal Van Rossum zich vanuit Rome met de zaak te gaan 
bemoeien.42 In een interview met een Franse krant op 11 januari 1912 wilde hij de 
goede naam van Geurts verdedigen, wat hij overigens deed zonder De Maasbode 
aan te vallen. Daarop ging De Maasbode naar kardinaal-staatssecretaris Rafael 
Merry del Val voor een uitspraak in het conflict tussen beide kranten, waardoor 
– in de opzet van de krant – Callier versterkt, aartsbisschop Henricus van de 
Wetering, Drehmanns en Van Rossum aangepakt, en bovendien de concurrent 
(want er speelden ook zakelijke belangen mee) een gevoelige slag toegebracht 
zou moeten worden. De Maasbode was de verdediger van de orthodoxe zaak, 
werd geargumenteerd, hoe zou iemand als Geurts nu benoemd kunnen worden 
tot docent? Maar Thompson stond alleen met deze petitie, want de commissaris-
sen van De Maasbode hadden vernomen dat Van Rossum bezig was een pausel-
ijke goedkeuring voor De Tijd te regelen, en dat zou het einde betekenen van De 
Maasbode. De commissarissen schreven Callier dat hij bij Van Rossum moest in-
terveniëren om de goedkeuring aan De Tijd te verhinderen én dat Thompson ontsla- 
gen moest worden, anders wilden ze De Maasbode (hun eigen krant nota bene)  
opheffen. 

Callier legde inderdaad de zaak uit aan Van Rossum, op 18 januari 1912. Callier 
schreef hem dat de ideologische verschillen tussen de bladen door de onderlinge 
concurrentie zijn vergroot. Ook schreef hij dat hij met Geurts én Thompson had 
gesproken over de te liberale richting respectievelijk over de aanvallen op perso-
nen. Daarop wilde Geurts een eervolle aftocht, wat hem door het professoraat ge-
gund werd. Hoewel Callier afkeurde dat De Maasbode toch is doorgegaan met de 
persoonlijke aanvallen, zou een pauselijk schrijven ten gunste van De Tijd de nek-
slag betekenen voor de krant, wat ook weer niet de bedoeling was. Op 31  januari 
1912 maakt Van Rossum in zijn antwoord duidelijk dat ondanks alle lof voor de 
bereikte resultaten Thompson niet te handhaven is, en per 1 april 1912 zou die 
ook aftreden. Van Rossum adviseerde desgevraagd kardinaal Merry del Val om 
niet te reageren op de petitie van De Maasbode.

Na zijn ontslag begon Thompson met het tijdschrift Rome, waarin hij zijn pole-
mieken voortzette. Al in het tweede nummer deed hij een aanval op Nederlandsche 

40  kdc geur 216.
41  De Valk, Roomser dan de Paus?, pp. 243-249.
42  Er werd gezegd dat hij nooit iets anders las dan De Tijd en bovendien was zijn secretaris een neef van 
bisschop Drehmanns in Roermond, die Geurts gesteund had.
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Katholieke Stemmen, omdat dit door het Utrechtse seminarie uitgegeven maand-
blad volgens hem niet getrouw het Romeinse onderscheid in goede en dwalende 
katholieke pers maakte. Het tijdschrift was opgericht door seminariepreses An-
ton Schaepman en de redemptorist Aertnys, begin 1913 was ook diens medebroe-
der Janssen in de redactie. Het was dus geen verrassing dat de redemptorist kardi-
naal Van Rossum bij de verdediging van het tijdschrift betrokken werd. Van hem 
werd meer invloed dan van de aartsbisschop verwacht in het beschermen van het 
tijdschrift en het seminarie, bovendien moest verhinderd worden dat Thompson 
een pauselijke onderscheiding kreeg bij zijn priesterjubileum – wat ook inder-
daad niet gebeurde. Eind 1912 werd in Rome de aanval op exegeet pastoor Sloet 
geopend, die ook voorzitter van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius43 
was – waar overigens Aengenent in het bestuur zat. Deze vereniging wilde de 
grondslagen van het katholieke geloof op intellectueel verantwoorde wijze uit-
dragen en ging daarbij volgens sommigen soms wat té modern te werk. Al in 1910 
had die vereniging het integralisme van De Maasbode aangevallen door alleen de 
bisschoppen het recht toe te kennen om publicaties te veroordelen. Later steunde 
Sloet De Tijd in de concurrentie met De Maasbode. 

Het gerucht ging rond dat – op denunciatie van Thompson – een veroordeling 
van een werk van Sloet werd voorbereid. Dat gerucht klopte niet, maar Sloet’s 
boek over het pauselijk primaat was opgedragen aan Van Rossum en dat leidde 
tot nieuwe aanvallen op zijn persoon. Tijdens het bezoek van Van Rossum aan 
Nederland in juli en augustus 1913 werden de integralistische aanvallen op de 
kardinaal zelf gericht – en hij provoceerde dat ook. In Rotterdam sprak hij waar-
derende woorden over De Maasbode, wat door Thompson in Rome ten voordele 
van hemzelf werd uitgelegd en vervolgens door Van Rossum ontkend werd. In 
Limburg verzocht Van Rossum journalisten persoonlijke aanvallen te vermijden 
en prees hij de interconfessionele mijnwerkersbond. Na het bezoek schreef een 
volgeling van Thompson, de redemptorist Ten Have, op 22 september 1913 een 
denunciatie van Van Rossum aan Merry del Val, waarin het hele dossier nog eens 
werd opgediend. Daartegenover werd juist Thompson voorgesteld als de verde-
diger van de katholieke zaak, hoewel hij door zijn bisschop Callier niet openlijk 
gesteund werd, een bisschop die door de houding van Van Rossum ook onder 
vuur gekomen zou zijn. Maar er kwam geen reactie op.44

Het overlijden van bisschop Drehmanns op 5 augustus 1913 en van Pius x op 
20 augustus 1914 zou uiteindelijk leiden tot de val van Thompson en het beëin-
digen van de modernistenstrijd.45 Na het overlijden van Drehmanns schreef Ruijs 
de Beerenbrouck op 14 oktober 1913 aan Van Rossum dat verhinderd moest 
worden dat een door Thompson gesteunde kandidaat op de zetel van Roermond 
zou komen.46 Ruijs was bang dat het sociale en politieke programma dat hij, met 

43 W.A.J. Munier (1974). Van de kleine naar de grote oecumene: Bladerend in de tijdschriften van de ‘Apo-
logetische Vereniging Petrus Canisius’ en de ‘Sint Willibrord Vereniging’. Jaarboek van het Katholiek Docu-
mentatiecentrum, 99-132.
44  De Valk, Roomser dan de Paus?, pp. 249-263.
45  Ibid. pp. 263-265.
46  Zie ook Hamans et al., Bisdom langs de Maas, pp. 535-536.
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steun van bisschop Drehmanns, had ingezet (onder andere steunde hij het door 
Thompson gediskwalificeerde Sobriëtas47 en de interconfessionele vakbonden) 
door een integralistische bisschop beëindigd zou worden. In mei 1914 drongen 
verschillende leken bij de aartsbisschop aan op maatregelen tegen Thompson, 
want Callier bleef hem steunen. Ook in Rome zakte de steun voor Thompson 
weg. Nadat Benedictus xv (1914-1922) tot opvolger van Pius x was gekozen, wil-
de hij in zijn eerste encycliek Ad beatissimi van 1 november 1914 dat er een einde 
werd gemaakt aan het elkaar de maat nemen binnen de katholieke kerk, zoals met 
name de integralisten deden. Toen zelfs deze encycliek door Thompson in zijn 
voordeel geïnterpreteerd werd, kwam er van verschillende kanten druk op Callier 
om een nieuwe hetzegolf te stoppen. In april 1915 verscheen het laatste nummer 
van Rome. Maar in het archief Warmond ligt een mededeling van twee jaar eerder 
waarin al staat dat ‘Mgr. Callier aan onzen heerw praeses als zijn wil te kennen 
[heeft] gegeven dat het tijdschrift Rome niet in handen zou worden gegeven aan 
onze theologanten’, dit op basis van een brief van een niet nader genoemde kardi-
naal (mogelijk Van Rossum?) aan Nederlandse studenten.48

2.3.2 Aengenent en de modernistenstrijd

Aengenent bleef in de hele discussie grotendeels buiten schot, volgens Bank om-
dat Callier als oud-docent achter hem stond.49 Maar dat is geen voldoende reden, 
want andere collega’s kwamen wel ten val. Ook collega’s met wie Aengenent dui-
delijke verbindingen had, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Mogelijk is de reden 
dat Aengenent theologisch conservatief was en geen dogmatische zaken aanroer-
de? Is het omdat andere, meer dringende zaken de aandacht van de integralisten 
opeisten? Of was het omdat Callier iemand nodig had voor het sociale program-
ma dat hij had ingezet in de opleidingen? Volgens Greitemann genoot Aengenent 
de steun van Taskin, hij had veel met de ongekunstelde en gezellige Aengenent op 
en steunde zijn benoeming tot bisschop.50 Vooral waardeerde Taskin hem vanwe-
ge zijn leidende rol in de Katholieke Sociale Actie, samen met Aalberse. Taskin 
zou hem bemoedigd hebben verder te publiceren en steunde hem bij polemie-
ken met onder andere de voorzitter van de katholieke middenstandsvereniging 
J.A. Veraart, die Taskin ‘buitenissig’ vond. Deze steun van Taskin en impliciet 
van Callier zou kunnen verklaren waarom de modernistenstorm aan Aengenent 
voorbij is gegaan. Maar zijn er nog twee andere mogelijke verklaringen die de 
positie van Aengenent in deze periode kunnen hebben versterkt.

De eerste verklaring kan zijn dat Aengenent op het goede moment het juiste ar-
tikel publiceerde. In 1911 verscheen in De Katholiek zijn uitvoerige apologie van 

47  Waardoor ook Ariëns verdacht werd gemaakt door Thompson – H.W.M. ten Have (2008). De liefde van 
Christus laat ons geen rust: Een spirituele biografie van Alphons Ariëns. Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 50-51. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de verdenkingen tegen Ariëns zie H. Lohman o.f.m. (1978). ‘Er zijn 
weinig heilige pastoors’: Alphons Ariëns, een aristocraat met een democratisch hart. Hilversum: Gooi en Sticht, 
pp. 157-184.
48  Namelijk van 28 februari 1913; nha war 26.
49  Bank, Aengenent, p. 19.
50  Greitemann, Op zoek, p. 129.
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de eed die aanstaande priesters sinds 1 september 1910 moesten afleggen, waarin 
ze enkele stellingen van het modernisme plechtig moesten veroordelen.51 Die eed 
riep in binnen- en buiten-land verbazing en discussies op, die Aengenent aan-
grijpt om de ware betekenis van het stuk uit te leggen. De hele eed is volgens hem 
niets anders dan een plechtige bezwering van geloofswaarheden, en een afzwering 
van modernistische stellingen die al eerder in 1907 in het decreet Lamentabili 
sane exitu en de encycliek Pascendi Dominici gregis veroordeeld waren. Hij legt 
de eed in twee delen uiteen. In het eerste deel staat de positieve affirmatie van 
enkele leerstellingen centraal: de kenbaarheid en bewijsbaarheid van het bestaan 
van God, de aard van uiterlijke bewijzen voor de goddelijke oorsprong van het 
christendom, de instelling van de kerk door Christus, dat de geloofswaarheden 
onveranderd en ongerept tot ons zijn gekomen, en dat de geloofsakt geen gevoel 
is maar een instemming uit vrije wil betreft. In het tweede deel staan volgens Aen-
genent enkele modernistische dwalingen die af te zweren zijn: dat er tegenspraak 
mogelijk is tussen het geloof en de historie, dat men op basis van de historische 
wetenschap kan ontkennen wat het geloof leert en dat men bij wetenschappelij-
ke studies de bovennatuurlijke aspecten van geloof en kerk dient te ontkennen, 
dat rationalistische en met name tekstkritiek boven het kerkelijk spreken gesteld 
moet worden, en dat de geloofsontwikkeling richting rationalisme en pantheïsme 

51  J.D.J. Aengenent (1911). De antimodernisteneed. De Katholiek, (139), 395-425. In brochurevorm in het-
zelfde jaar verschenen bij uitgeverij G.F. Théonville te Leiden.

Taskin was docent, collega en – als voorzitter van het kapittel – adviseur van Aengenent (KDC).
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gaat. De protesten tegen de eed ziet Aengenent als ‘zucht tot ophitsing’. Ook 
ziet hij hierin geen knechting van de wetenschap, omdat het gaat om vijf oude 
geloofswaarheden.

Een tweede verklaring waarom Aengenent mogelijk verschoond bleef in de 
modernistenstrijd komt naar voren uit de dagboeken van Aalberse. Daarin blijkt 
zeer duidelijk dat Thompson zijn hand overspeelde. De aartsbisschop en invloed-
rijke persoonlijkheden in Rome moesten niets hebben van het integralistische 
programma, en vonden de Katholieke Sociale Actie – immers een officieel advies-
orgaan van het episcopaat – te belangrijk om het door een campagne te moeten 
laten vallen, hoewel ook Aalberse beschuldigd werd van modernisme: ‘Hoe heeft 
men mij, ook bij de bisschoppen, beklad, als modernist en socialist afgeschilderd. 
Maar als de bisschoppen een oproep om geld [voor het voortbestaan van de ksa] 
willen ondersteunen is dat een enorme moreele steun, een openlijk bewijs van 
vertrouwen’.52 Gezien de urgentie van de sociale kwestie53 moest de ksa blijkbaar 
overeind gehouden worden. Aanwijzingen voor deze theorie zijn op meer plaat-
sen in de dagboeken van Aalberse te vinden. Op 13 november 1913 schrijft hij dat 
hij samen met Aengenent ’s morgens op bezoek was bij de aartsbisschop, om het 
tweede lustrum van de ksa voor te bereiden, te begaan in januari 1914 met een 
feestelijke vergadering en eucharistieviering.

We zijn nog ongeveer een uur bij monseigneur wezen praten, voornamelijk over De 
Maasbode en rector Thompson. Monseigneur sprak daar zeer openhartig over. Hij gaf 
mij volkomen toe dat wij geen enkelen waarborg hebben dat als we thans De Maasbode 
er bovenop helpen, hij later weer geheel in Thompson’s vaarwater zal komen. Hij voegde 
er zelfs bij dat een ander, nog grooter, bezwaar was dat in de statuten stond dat het blad 
steeds de richting van den Bisschop van Haarlem zou volgen en dus niet van het Door-
luchtig Episcopaat. Over Thompson was monseigneur al heel slecht te spreken. ‘Och,’ zei 
hij, ‘als jelui maar een anderen vicaris (een vriend van Thompson en die enormen invloed 
op Mgr. Callier heeft [bedoeld is Möllmann]) hadden, dan zou alles wel beter gaan’.

Op de lustrumbijeenkomst van 6 januari 1914 kreeg de ksa namens de Paus een 
felicitatiebrief van kardinaal Merry del Val, wat Aalberse als een enorme steun 
heeft ervaren:

Een volle goedkeuring van mijn werk zonder eenig voorbehoud. Enkele dagen later een 
brief van Van Rossum met persoonlijke woorden. Na al wat er in de laatste jaren gebeurd 
is, – na de treurige bestrijding waaraan ik heb blootgestaan, – voor enkele jaren stelde 
rector Thompson me in De Maasbode op één lijn met Murri en Naudet! – was het wel 
een groote voldoening dat deze twee getuigenissen openlijk werden gegeven. En ’t is wel 
treurig dat rector Thompson, die altijd anderen verwijt dat ze pauselijke stukken verdon-
keremanen, thans die twee brieven doodzweeg en zelfs van ’t geheele feest der Katholieke 
Sociale Actie met geen woorden repte! Hij heeft een goede gelegenheid voorbij laten gaan 
om eens openlijk amende honorable te doen voor den publieken laster, waarmee hij mij 
sinds jaren vervolgd heeft. Doch ik kon tevreden zijn, volop, ook zonder dat! Zijn zwij-
gen was vernederender voor hem dan voor mij.54

52  daal 3.11.1912.
53  Zie ook de interventie van de nuntiatuur in het volgende hoofdstuk.
54  daal 13.03.1914.
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Op de jubileumvergadering werd Aalberse pauselijk onderscheiden tot Ridder in 
de Gregoriusorde, waarvoor Aengenent bemiddeld heeft.55

Tenslotte zou in juni 1914 ook de aartsbisschop zelf publiekelijk tegen Thomp-
son en Rome optreden, zoals Aalberse schrijft in zijn dagboeken.

Nu is toch vermoedelijk het gevolg van mijn stukje tegen ’t tijdschrift Rome heel anders 
geweest als ik had kunnen vermoeden: veertien dagen later heeft Mgr. de Aartsbisschop 
een openlijke berisping aan rector Thompson toegediend! Dit was op maandag 1 juni. 
Zaterdags tevoren was ik bij monseigneur. Deze prees mijn artikeltje in ’t Katholiek So-
ciaal Weekblad, dat geheel zijn toestemming had. Hij deelde mij toen mede dat hij erover 
dacht tegen Thompson op te treden. ‘Ik heb al een stukje opgemaakt, maar ik weet nog 
niet of ik ’t zal publiceeren. Wacht – ik zal ’t even halen.’ Toen ging monseigneur naar 
zijn kamer en kwam met ’t stuk terug – nog maar een kladje. Monseigneur las ’t me voor 
en vroeg, hoe ik erover dacht. ‘Mag ik ’t eerlijk zeggen’. ‘Natuurlijk’. ‘Nu, als u dát publi-
ceert, zullen er verschillende brave menschen ’s avonds een Weesgegroetje voor u bidden, 
denkende: nu is de aartsbisschop ook al verkeerd!’. Monseigneur keek me verbaasd aan. 
‘Toch meen ik ’t; het stuk had een paar jaar vroeger moeten komen; thans zijn vele brave 
menschen door ’t oncritisch lezen van Rome geheel van de wijs gebracht. Doch beter laat 
dan nooit. Ik acht ’t dringend en dringend noodig dat u een dergelijk stuk publiceert.56

Menig auteur suggereert dat het feit dat Aengenent ongeschonden uit de moder-
nistenstrijd was gekomen, zijn kerkelijke carrière heeft bevorderd. Na het ver-
trek van enkele prominente docenten bleef hij – door zijn contact met Aalberse 
en de ksa – immers als een van de weinige aansprekende professoren over. Die 
erkenning heeft overigens wel enige tijd op zich laten wachten. Bij zijn zilveren 
priesterfeest in 1922 werd hij ere-kanunnik.57 Het feest op Warmond, waar ook 
Aalberse en zijn vrouw aanwezig waren,58 begon al de avond ervoor: op 3 april 
was om half tien ’s morgens de hoogmis, aansluitend een ruim ontbijt, optre-
dens van de theologanten, en van twee tot half vier een algemene receptie waar 
vertegenwoordigers van veel sociale organisaties aanwezig waren. Om half vijf 
kwam de bisschop die de benoeming tot kanunnik bekend maakte. Om half zes 
begon het diner tijdens welke Aalberse de toast hield op de 81-jarige moeder 
van Aengenent. Aansluitend waren er enkele muzikale en theatrale optredens. In 
1923 werd Aengenent kanunnik-theologaal. Aan de laatste benoeming moest ook 
Rome zijn goedkeuring hechten:

Pius episcopus servus servorum dei dilecto filio Joanni Dominico Aengenent Canoni-
co Majoris ecclesiae Harlemn salutem et Apostolicam Benedictionem cum canonicatus 
theologalis majoris ecclesiae Harlemen […].

Ondertekend door Vincentius card. [?] en Joseph Guerri [?]59

55  daal 10.04.1914; zie ook de correspondentie tussen Aengenent en Nouwens abh 1320.12.
56  daal 12.06.1914.
57  nha hlm 1689.
58  daal 5.4.1922. Voor de vrouw van Aalberse koesterde Aengenent in de woorden van haar echtgenoot een 
diepe verering daal 16.09.1935.
59  nha hlm 1689. De handtekeningen zijn niet goed leesbaar; het gaat bij de kardinaal hoogstwaarschijnlijk 
om Vincenzo Vannutelli, die in 1923 prefect was van de Signatura en van de Dataria Apostolica, dat toezicht 
hield op dergelijke benoemingen in de kapittels.
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Bij gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum bracht de Katholieke Illustratie een 
hulde (privé).
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Achteraf werd dit door sommigen gezien als een voorkeur van Callier voor Aen-
genent als zijn opvolger. Maar het kan ook gewoon gezien worden als een waar-
dering voor het werk van Aengenent en voor het inhoudelijk belang ervan voor 
het bisdom. In ieder geval had hij nu ook in de kerkelijke hiërarchie een stevige 
positie gekregen.

2.4 Eerste publicaties

In zijn periode op Hageveld en in de beginperiode op Warmond heeft Aengenent 
zijn eerste publicaties op sociologisch en filosofisch gebied gedaan. Deze raakten 
al gauw in bredere kring bekend. Met name richtte hij in deze periode zijn pijlen 
op de twee dominerende politieke en economische stelsels van zijn tijd: het (eco-
nomisch) liberalisme en het socialisme. Tussen die twee stromingen door pro-
beerde hij in deze vroege en in latere publicaties een eigen visie op de maatschap-
pelijke problemen van zijn tijd te ontwikkelen. Zijn visie sloot aan bij de visie die 
met Rerum novarum door Leo xiii was neergezet en die vroeg om een uitwerking 
naar de lokale context van de verschillende Europese landen. De artikelen zouden 
de opmaat zijn voor zijn latere standaardwerk, het Leerboek der sociologie. Maar 
dat was niet het enige handboek dat hij samenstelde: ten behoeve van zijn colle-
ges en van de praktijk schreef hij ook een handboek filosofie en als coauteur een 
handboek psychologie. Hij vertaalde al vroeg enkele encyclieken en vatte deze en 
andere vertalingen op verzoek van de Katholieke Sociale Actie in 1923 samen. Dat 
gebeurde om de ‘verwarring’ te beëindigen die in katholieke kring over de juiste 
zienswijze op de sociale problematiek was ontstaan, doordat ‘de meest uiteen-
loopende meeningen elkander den voorrang betwisten’.60 In een brede Europese 
stroom van auteurs61 zou Aengenent verder werken aan zijn  oeuvre en in deze 
stroom voorbereidend werken aan Quadragesimo anno. In deze paragraaf komen 
eerst de artikelen aan de orde waarin hij zich op fundamenteel niveau uiteenzet 
met het socialisme en het liberalisme. Daarna worden zijn handboeken kort voor-
gesteld.

2.4.1 Socialisme

De meeste aandacht besteedt Aengenent aan het socialisme als filosofisch en eco-
nomisch systeem. Dat gebeurt al in twee grote, op elkaar aansluitende bijdragen 
uit 1900 en 1901.62 Hij maakt aan het begin al duidelijk dat het hem niet gaat om 
het socialisme als utopie, maar als wetenschap. Hij onderscheidt hierin twee de-

60  J.D.J. Aengenent (red.) (1923). Pauselijke documenten betreffende het Sociale Vraagstuk. Utrecht: n.v. 
Boekdrukkerij en Uitgevers-Maatschappij der r.k. Arbeidersbeweging.
61  Maar ook in de Verenigde Staten van Amerika werd in deze periode nagedacht over sociale kwesties 
– C.E. Curran (1985). Directions in Catholic social ethics. Notre Dame (in): University of Notre Dame Press, 
pp. 71-104.
62  J.D.J. Aengenent (1900-1901). Het wetenschappelijk socialisme van Karl Marx. De Katholiek, (118), 34-
59, 163-184 & (119), 105-134, 399-422.
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len: het economische deel waarin de ‘rechtstitel’ van de bezittende klasse op haar 
eigendom wordt bekritiseerd (uitlopend op de eis om privébezit af te schaffen en 
zo de onrechtvaardige verhoudingen te beëindigen), en het filosofisch deel waarin 
de materialistische geschiedopvatting uitgewerkt wordt die onvermijdelijk moest 
leiden tot de ineenstorting van de kapitalistische maatschappij.

Allereerst gaat Aengenent in op de economische premissen van Marx: alle waar-
de is arbeid, en in het kapitalisme worden goederen gebruikt om meerwaarde te 
creëren, en dus zoveel mogelijk waarde uit de arbeid te persen. Volgens Aen-
genent is dit een te eenzijdig beeld. Het is immers niet alleen menselijke arbeid 

Rerum novarum in de 
vertaling van Aengenent 
(uitgave KSA Leiden).
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die waarde voortbrengt, ook machines geven meerwaarde. Ook kijkt Marx niet 
naar andere vormen van arbeid, zoals intellectuele arbeid of leiding geven. Bo-
vendien ontstaat waarde ook door de mate waarin bepaalde menselijke behoeften 
bevredigd kunnen worden, door de hoeveelheid voorraad die er van een pro-
duct is, of door de productiviteit van het werk. Kortom waarde kan zeer goed 
ontstaan zonder arbeid. Ook de meerwaardetheorie van Marx valt Aengenent 
aan. De gebruikswaarde kent volgens hem een sociaal karakter; de waarde van 
iets is afhankelijk van de plaats en cultuur waar het geconsumeerd wordt en op 
deze manier kan meerwaarde ontstaan door handel. Zo wordt ook de waarde van 
arbeidskracht niet bepaald door de ‘productiekosten’ ervan (levensonderhoud) 
maar door de bruikbaarheid. Waar Aengenent naar toe wil, is dat hij wil bewijzen 
dat als arbeiders worden uitgebuit het geen systeemfout is, zoals Marx denkt, 
maar een misbruik. Aengenent verwijt Marx dan ook dat hij geen verbetering van 
de materiële toestanden van de arbeider wil, maar de gerechtigheid uit nieuwe 
economische toestanden verwacht.

Bij de filosofische premissen van Marx begint Aengenent bij het uit de natuur-
wetenschappen ontwikkelde ‘gronddogma’ van het historisch materialisme. Het 
betekent volgens hem dat alles wat bestaat voortkomt uit materie, en dat de be-
staansvorm van de materie beweging en ontwikkeling is – er is dus geen absolute 
waarheid. Voor het sociale en economisch leven betekent dit dat de geschiedenis 
er een is van klassenstrijd als gevolg van economische verhoudingen, welke ook 
de culturele structuur bepaalt. Aengenent zal deze theorie niet in de details weer-
leggen, want ‘De absurditeit van het materialisme springt te zeer in het oog, dan 
dat eene weerlegging in den breede zou kunnen geëischt worden’. In meer alge-
mene zin stelt Aengenent 1. De historische werkelijkheid waarmee socialisten hun 
theorie onderbouwen is niet bewezen en vertoont tegenstrijdigheden; bijvoor-
beeld ziet Aengenent in vroegere beschavingen geen vormen van klassenstrijd; 
2. Wie het toeval negeert, laat het voornaamste dogma van het materialisme varen; 
3. Natuurlijk is de wereld in verandering, maar dat betekent nog niet dat er geen 
absolute waarden bestaan. Het principe van veranderlijkheid dient te betekenen 
dat de communistische revolutie niet de laatste zal zijn. Zijn bezwaar tegen het 
historisch materialisme formuleert hij vanuit dogmatisch standpunt: de idee dat 
de geschiedenis bepaald wordt door klassenstrijd en productieverhoudingen gaat 
in tegen het geloof. De mens heeft ook een ziel en op deze manier bepalen ook 
geestelijke zaken de loop der geschiedenis.

In 1901 gaat Aengenent ook in discussie met de katholieke advocaat Visser,63 
die in het Sociaal Weekblad de vraag opwierp of er bezwaren bestaan tegen het 
socialisme als economisch systeem en zo ja welke. Met name argumenteerde Vis-
ser dat er van christelijke zijde geen bezwaren zijn tegen de visie, dat in de socia-
listische maatschappij collectief eigendom treedt in de plaats van het individueel 
eigendom. Aengenent verzet zich scherp tegen deze tendens richting socialisme 
uit eigen kring. Hij ziet het privaat eigendom als de heersende vorm in de men-
selijke samenleving en legitimeert dit met het natuurrecht (en niet, zoals Visser, 

63  J.D.J. Aengenent (1901). Eigendom en natuurrecht. De Katholiek, (120), 158-243.
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met het positief-burgerlijk recht). Het principe van privé-eigendom mag daarom 
volgens Aengenent door de overheid niet aangetast worden. Naast deze princi-
piële punten heeft Aengenent ook enkele praktische punten, bijvoorbeeld dat als 
het privé-eigendom niet meer zou bestaan er in de samenleving geen prikkels tot 
individuele en collectieve verbetering meer zouden zijn. Ook zou het dan gedaan 
zijn met orde en vrijheid, want dan bepaalt de staat wie wat doet en de mensen 
gaan vechten om de baantjes die er zijn. De staat mag dus niet ingrijpen in de 
bezitsverhoudingen van de mensen. Tegelijkertijd erkent Aengenent wel de be-
voegdheid van de staat om beperkingen te stellen, bijvoorbeeld om het eigendom 
te ordenen en in uiterste gevallen te nationaliseren, indien algemene belangen als 
bijvoorbeeld voedselvoorziening op het spel staan. Daarvoor moeten dan ook 
duidelijke argumenten zijn. Ook mogen belastingen geheven worden. Met der-
gelijke opmerkingen stelt Aengenent zich achter een centrale stelling uit Rerum 
novarum, dat bezit niet onbeperkt is en ten dienste staat van de gemeenschap.

Ook gaat Aengenent met het socialisme in discussie over de oorzaken van en 
oplossingen voor de sociale kwestie.64 Hij gaat in op de vraag of de arbeider zich 
voor zijn streven naar lotsverbetering moet plaatsen op het punt van de klas-
senstrijd, zoals de socialisten beweren. Als deelvragen heeft hij eenvoudigweg: 
wat is die leer en waarom is zij verwerpelijk? Allereerst schetst hij vrij zakelijk de 
inhoud van de theorie: de socialisten zien alles, ook de maatschappelijke ontwik-
keling, bepaald door de materie. De klassenstrijd, die in deze fase van de geschie-
denis volgens de socialisten op scherp staat, zorgt voor historische ontwikkeling. 
Aengenent erkent dat strijd soms noodzakelijk is om de positie van arbeiders te 
verbeteren, maar strijd is niet het enige principe van verandering, en moet niet 
uitlopen op de ondergang van de samenleving maar gericht zijn tegen misbruik. 
Bij de tweede deelvraag werpt hij op dat er behalve materie ook andere principes 
zijn voor maatschappelijke verandering: een mens is ziel en lichaam, en niet alleen 
lichaam. Het principe van strijd is niet in overeenstemming te brengen met een 
liefdevolle god. Verder werpt hij op dat Marx en Engels eerst hun theoretische 
werken schreven en pas daarna hun historische, en zo de historische werkelijk-
heid geweld aan moesten doen. Met statistisch materiaal wijst Aengenent erop 
dat de kloof tussen arm en rijk niet groter is geworden, dat er veel verbeteringen 
zijn gekomen, en dat de middenstand zich uitbreidt – tegen de theorie in.65 Zijn 
conclusie is dat niet de klassenstrijd, maar concrete lotsverbeteringen voor de ar-
beider het meest aantrekkelijk zijn.

2.4.2 Liberalisme

In deze beginfase reageerde Aengenent in mindere mate, maar niet minder fel op 
het liberale economisch kapitalisme. Dat doet hij in 1902 op principieel niveau 
met een discussie over het darwinisme: is het darwinisme in strijd met een demo-

64  J.D.J. Aengenent (1903). De klassenstrijd: Een ernstig woord aan de arbeiders. ’s-Hertogenbosch: De 
Katholieke Illustratie.
65  Al eerder schreef hij over deze discussies: J.D.J. Aengenent (1902). De materialistische geschiedenis- 
opvatting en de moderne wetenschap. De Katholiek, (121), 431-447.
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cratische richting, waarin private of overheidsmaatregelen genomen worden om 
de zwakke te helpen?66 Aengenent beantwoordt de vraag aanvankelijk met een 
theoretisch-sociologische discussie. Hij geeft aan dat er verschillende richtingen 
zijn binnen het darwinisme, namelijk een liberale en een socialistische, die beide 
vinden dat het maatschappelijk leven beheerst wordt door de natuurwetten en 
dat de biologische selectietheorie op de sociologie mag worden toegepast. Dan 
bespreekt hij het proefschrift van de vrijzinnig-democratische David van Embden 
(Darwinisme en democratie), dat stelt dat er geen conflict is tussen democratie 
en darwinisme omdat de biologische theorie niet op de samenleving mag wor-
den toegepast, maar dat het wel zo is dat ook in de samenleving het zwakkere 
door het sterkere wordt verdrongen. Aengenent vindt dat een mooie gedachte, 
maar antwoordt dat natuurlijke selectie ten diepste geen verklaring biedt voor 
het ontwikkelingsproces van de maatschappij. Van Embden dient te erkennen 
dat de maatschappij onder bestuur en leiding staat van God en zolang hij dat niet 
doet is zijn theorie vals. Duidelijk wordt dat op het gebied van de moraal, wat 
in de visie van Van Embden afhankelijk wordt gemaakt van macht of subjecti-
viteit. Nee, zegt Aengenent, als je het darwinisme accepteert – en Van Embden 
heeft daar volgens Aengenent een verkeerde voorstelling van –, dan ook in zijn 
maatschappelijke consequenties. Ook in de menselijke samenleving moet dan de 
fysieke overmacht op een mechanische wijze beslissen over de strijd tussen het 
sterkere en het zwakke. Wie de zwakke helpt zou dan de loop van de natuur 
stuiten en de maatschappelijke vooruitgang hinderen; christelijke naastenliefde en 
staatsbemoeienis is dan af te keuren. Nee, het ware humaniteitsgevoel is alleen in 
het christendom en de kerk te vinden, en Aengenent roept Van Embden op deze 
principes aan te nemen.

In 1903 reageerde Aengenent op de Leidse filosoof Gerard Bolland, die zijn 
pijlen had gericht op het middeleeuws renteverbod.67 Dit zag Bolland als een hin-
dernis voor economische ontwikkeling. In zes punten reageert Aengenent op het 
artikel. Allereerst zegt Aengenent dat in de Middeleeuwen het verschil tussen 
rente en woeker niet werd gemaakt. Of rente ook door Bijbel en traditie wordt 
afgekeurd is onduidelijk, hij wijst erop dat het nu wel is toegestaan. Vervolgens 
wijst hij erop dat geld in de middeleeuwen werd gezien als iets onvruchtbaars, 
terwijl het in de kapitalistische economie wordt gezien als iets vruchtbaars, als 
een productiemiddel. Zo wijst hij er ten derde op dat kapitaal nu een belangrijk 
onderdeel is van het productieproces. Ten vierde onderstreept Aengenent dat er 
ook in de middeleeuwen wel degelijk mogelijkheden waren om een vergoeding te 
vragen voor het uitlenen van geld. Aengenent probeert vervolgens de achtergron-
den van het renteverbod te verduidelijken door te wijzen op de sociale context. 
De ontwikkeling van een geldeconomie werd beperkt door de feodale verhoudin-
gen en het gildewezen. Grond en bodem waren geen koopwaar, het werd gepacht. 
Geld kon dus niet de representant zijn van vruchtbare zaken. Dat er andere juri-
dische mogelijkheden waren voor vergoedingen op het lenen van geld wil Bolland 

66  J.D.J. Aengenent (1902). Darwinisme en democratie. De Katholiek, (122), 331-354.
67  J.D.J. Aengenent (1903). Christendom en rente. De Katholiek, (123), 524-544 & (124), 7-21.
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In een serie artikelen in het Katholiek Sociaal Weekblad bespreekt Aengenent de be-
volkingstheorie van Malthus, die door de neoklassieke school in de economie opnieuw 
in de belangstelling stond. Het is een treffend voorbeeld van de manier waarop een 
bespreking van een economisch-filosofisch onderwerp bij Aengenent eindigt in een 
moraal-ethische conclusie – omdat economie en moraal voor hem verbonden zijn. Het 
artikel toont overigens ook aan dat niet Verrijn Stuart, zoals Van Praag schrijft, de 
eerste was ‘[…] to discuss some of the economic problems associated with a rapidly 
growing population’.

De leer van Malthus, zoals Aengenent die samenvat, bestaat uit drie punten: 1. De 
toename van de bevolking gaat sneller dan de groei van de hoeveelheid levensmiddelen 
en 2. wordt daardoor belemmerd. 3. Er zijn repressieve en preventieve factoren die het 
evenwicht bewaren, respectievelijk de sterfte kan toenemen of het aantal geboorten 
kan beperkt worden. Volgens Aengenent is het verband dat Malthus legt tussen de 
beschikbare levensmiddelen en bevolkingstoename veel te abstract, en ook als de feiten 
worden bekeken kan er veel tegenin worden gebracht. Zo kan bijvoorbeeld in bepaalde 
periodes de economie door technische vooruitgang sterk groeien. Interessant is ook 
de opmerking van Aengenent, dat het onaannemelijk is dat God de natuur foutief, 
met ingebakken en permanente schaarste, gemaakt zou hebben. De onevenwichtigheid 
komt dus voort uit tijdelijke, menselijke oorzaken. De oplossingen die Malthus ziet 
voor het herstel van het evenwicht ziet Aengenent ook kritisch: men kan mensen niet 
verplichten niet te trouwen om het aantal kinderen te beperken, of aanraden oorlogen 
te beginnen om de welstand op peil te houden. Dan heeft Aengenent meer begrip voor 
een eerlijke verdeling van de goederen der aarde onder de mensen (zoals de socialisten 
dat vragen), zodat zij hun kroost kunnen voeden.

Na een bespreking van theoretici met kritiek op Malthus komt Aengenent tot slot 
op het neomalthusianisme, een eind negentiende, begin twintigste eeuwse beweging die 
door middel van voorbehoedmiddelen de bevolkingsgroei wilde remmen. Deze leer is 
voor hem het gevolg van de liberale economie, die alleen het materiële welzijn voor 
ogen heeft en door geboortebeperking probeert die welvaart te behouden voor een 
beperkte rijke groep in plaats van de economische vruchten te delen. Zijn conclusie: 
‘Het Neomalthusianisme is een der wrange vruchten der oudliberale economie, waarin 
de moraal als leidend beginsel voor ons economisch handelen werd over boord gewor-
pen met dien verstande dat men de moraal van het eigenbelang tot hoogste drijfveer 
nam. […] Alleen dan, wanneer de zedenleer leiding geeft bij ons streven naar stoffelijke 
welvaart, zal deze stoffelijke welvaart voldoende verzekerd zijn niet slechts voor een 
kleine elite, waarvan de mensch overeenkomstig het Darwinistische selectiebeginsel 
het aantal wil bepalen, maar voor allen, aan wien Gods Voorzienigheid Zelve het leven 
wil schenken’.

J.D.J. Aengenent (1915). Bevolkings-theorieën. Katholiek Sociaal Weekblad, 15(21), 253-255; (22) 265-
268; (23) 278-281; (24) 290-292; (25) 301-303; (26) 313-315.
Ph. van Praag (1977). Views and concepts relating to population problems in the Netherlands 1918-1939. 
Population Studies, 31(2), 251-265, aldaar 253.
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niet zien. Aengenent geeft tenslotte aan dat geld nu van karakter is veranderd, je 
kunt grond en arbeid kopen. Daardoor draagt geld bij aan de ontwikkeling van 
de economie en samenleving.

In een tweede bijdrage uit 1903 richt Aengenent zijn pijlen op de kapitalisti-
sche samenleving.68 Ten hemel schreiend vindt Aengenent het dat er enerzijds 
grote welvaart is en anderzijds grote ellende. Het doet hem de vraag stellen of 
de kapitalistische samenleving in haar wezen onrechtvaardig is. In het eerste ge-
deelte vat hij samen wat hij al eerder geschreven had over de ontwikkeling van 
het geldstelsel en de rente. Dat geld van ruilmiddel kapitaal wordt en zo zelf een 
productiemiddel ziet hij als een natuurlijke ontwikkeling en derhalve niet per se 
verwerpelijk. Wat hij wel een probleem vindt is dat de opkomst van de geldeco-
nomie tegelijk plaatsvond met grote veranderingen op godsdienstig en zedelijk 
gebied, waardoor deze verandering niet in goede banen werd geleid. Daardoor 
stonden rechtvaardigheid en naastenliefde niet meer centraal en kon zelfzucht 
hoogtij vieren. Gecombineerd met de teruggetrokken rol van de staat heeft dat 
funeste gevolgen. Daarom pleit hij voor een ‘christelijke staathuishoudkunde’ die 
de samenleving kan hervormen en waardoor het kapitaal weer ten dienste van de 
samenleving kan komen te staan. In 1906 schreef Aengenent een kleine brochure 
over het eigendomsrecht69 dat zijn positie nog eens samenvat. Bij het gebruik van 
privébezit zijn de belangen van anderen in het oog te houden. Van de geprodu-
ceerde overvloed moet men aan noodlijdenden uitdelen. En het recht van privé-
bezit mag niet botsen met het algemeen welzijn, dit ter beoordeling van de staat.

2.4.3 Handboeken

Na deze artikelen publiceerde Aengenent verschillende handboeken. Het eerste, 
uit 1908, betreft het terrein van zijn leeropdracht, de filosofie.70 Het is een overzicht 
van de geschiedenis van filosofische stromingen van de oudheid tot zijn eigen tijd, 
bedoeld om (zoals in het voorwoord bij de eerste druk staat) ‘[…] een wegwijzer te 
zijn voor de studenten in de wijsbegeerte, die meestal bij gebrek aan tijd zich moe-
ten vergenoegen met een beknopte schets van den ontwikkelingsgang der wijs-
geerige systemen’. Hij deelt de geschiedenis in drie tijdvakken in: de oude wijsbe-
geerte tot 500 na Chr., de wijsbegeerte van de middeleeuwen tot 1600, en die van 
de nieuwe tijd. In deze indeling worden de verschillende filosofische stromingen 
– waaronder ook oosterse, Indische, joodse en islamitische denkers – besproken 
naar inhoud en onderlinge samenhang. Voor een grondige bespreking en weerleg-
ging van de stelsels verwijst hij naar de handboeken van zijn leermeester Beysens, 
omdat dat volgens hem de enige zijn die in het Nederlands de wijsbegeerte vanuit 
scholastiek standpunt behandelen, en omdat ze ook van goede kwaliteit zijn. In de 
derde uitgave van zijn handboek heeft Aengenent zelf een appendix toegevoegd 
over de herleving van de neoscholastiek in de negentiende en twintigste eeuw.

68  J.D.J. Aengenent (1903). De kapitalistische maatschappij. De Katholiek, (124), 351-365.
69  J.D.J. Aengenent (1906). Eigendomsrecht. Leiden: Futura.
70  J.D.J. Aengenent (1925). Handboek voor de geschiedenis der wijsbegeerte. Hilversum: Uitgeversmaat-
schappij v/h Paul Brand (3e uitgave).
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In 1909 volgde het veelgebruikte Leerboek der sociologie.71 In het voorwoord 
geeft Aengenent aan dat het boek is ontstaan uit de colleges die hij verzorgde op 
Warmond, hoewel het aannemelijk is dat ook zijn moderatorschap van debat-
vereniging Sint Paulus heeft bijgedragen. De grondslag voor het boek, zo geeft 
hij aan, ligt in de encyclieken van Leo xiii, Rerum novarum en Graves de com-
muni re.72 Verder baseert hij het boek op het motu proprio van Pius x over de 
katholieke sociale actie. Na een korte inleiding over de betekenis van het begrip 
‘sociologie’ volgen drie delen. Het eerste deel gaat het over het sociale vraag-
stuk, dat Aengenent definieert als ‘[…] de vraag, hoe men den toestand, waarin 
alle klassen der maatschappij op het oogenblik verkeeren, kan verbeteren’. Het 
gaat bij de sociale kwestie dus niet in enge zin om de arbeiderskwestie, maar om 
een vraag waarin economische belangen, godsdienstig-zedelijke vragen, sociale 
en maatschappelijke, en ook staatkundig-politieke vraagstukken meespelen. Tot 
slot behandelt hij in dit eerste deel drie stromingen die de sociale kwestie aanpak-
ken: het economisch liberalisme, het socialisme, en het (christelijk) solidarisme. 
In het tweede deel bespreekt hij vier deelthema’s van het sociale vraagstuk: arbei-
ders, landbouw, middenstand en vrouwen. In het laatste deel behandelt hij drie 
economische vraagstukken, namelijk productie (voortbrenging), de verdeling van 
de opbrengsten, en het verbruik ervan. Voor de leiders in de sociale organisaties 
biedt het handboek praktische uitwerkingen van de katholieke maatschappijvisie.

In 1913 publiceerde hij samen met Chr. L. Wesseling, hoofd van een katholieke 
school te Scheveningen, het Handboek der zielkunde.73 Met het boek willen ze 
aantonen, schrijven ze in het voorbericht, ‘[…] dat de scholastieke psychologie 
een goede basis kan zijn voor een degelijke opvoedkunde en methodiek voor het 
onderwijs’. De auteurs hebben de indruk dat veel opvoedkundige werken in ka-
tholieke kring gebruik maken van theorieën die daar niet goed bij aansluiten. Met 
name de psychologie van Herbart en Wundt wordt gebruikt, terwijl daar toch 
verschillende dwalingen in zitten. Op basis van de neoscholastieke zienswijze (in 
navolging van Aeterni Patris) willen ze ook de praktijk bevorderen. Want waar de 
opvoeder behoefte aan heeft, is uit het grote aanbod van methodes en technieken 
de juiste te kiezen, om welke reden ze vooral wijsgerig geschoold moeten worden. 
Het boek vat uiteen in twee delen, waarbij het eerste deel de vermogensleer be-
treft: kenvermogens en streefvermogens. Telkens wordt na een algemene uitleg in 
drie stappen een toepassing gezocht door te kijken naar Gods genade, naar zelfoe-
fening, en tenslotte naar de ‘inwerking door den opvoeder’. Het tweede deel gaat 
over de zieleleer: of de mens een ziel bezit, hoe ziel en lichaam verbonden zijn, en 
over de oorsprong en onsterfelijkheid van de ziel. In een aanhangsel worden de 
theorieën van Wundt en Herbart kritisch besproken.

71  J.D.J. Aengenent (1931). Leerboek der sociologie. ’s-Gravenhage: A.J. Roebert (7e herziene en vermeerder-
de druk).
72  Gepubliceerd op 18 januari 1901 waarin de katholieken werden opgeroepen de bestaande politieke struc-
turen te eerbiedigen en hun politieke activiteit in te zetten voor maatschappelijk welzijn en caritas.
73  J.D.J. Aengenent & Chr. L. Wesseling Mzn. (1918). Handboek der zielkunde met toepassing op onderwijs 
en opvoeding. Bussum: Uitgeversmaatschappij voorheen Paul Brand.
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2.4.4 Aengenent als auteur

In de archieven zijn enkele documenten bewaard, die laten zien hoe Aengenent 
als auteur optrad. Deze documenten betreffen correspondentie met een kritische 
recensent van het Handboek der zielkunde, correspondentie met uitgeverij Brand 
over zijn handboeken en het honorarium daarvoor, en correspondentie met de 
priester-filosoof en docent aan het seminarie Rolduc Ferdinand Sassen over de 
bewerking van het Handboek Wijsbegeerte. Deze brieven laten niet een positieve 
kant van Aengenent zien: de kritiek op Zielkunde kon hij moeilijk accepteren 
(waarbij hij zware argumenten in de strijd wierp), en hij probeerde de verantwoor-
delijkheid voor de inhoud af te schuiven op zijn medeauteur Wesseling. Bij de uit-
gever wilde hij het onderste uit de kan. En in de correspondentie met Sassen hoopte 
hij op een gemakkelijke manier een nieuwe uitgave in de markt te kunnen zetten.

Allereerst de brieven aan de kritische recensent van het Handboek der ziel-
kunde.74 Wie het is is niet bekend, evenals wat zijn bezwaren waren, en ook niet 
waarom hij zijn recensie vooraf overlegt aan Aengenent. Het is ongebruikelijk dat 
te doen, maar evenzo is het ongebruikelijk om als auteur te proberen een onwel-
gevallige recensie te verhinderen.

Warmond 13 juni 1913
Amice collega,

Zoo juist ontving ik uw brief, die mij niet meeviel. In het schrijven aan het Handboek 
heb ik mij geheel laten leiden door den Heer Wesseling, dien ik aanzag voor iemand, 
die op dit punt tot [?] volledig bevoegd was. Volgens zijn oordeel moest het boek zóó 
en niet anders. Nu kan ik mij best voorstellen, dat U van meening is, dat deze methode 
niet deugt. Doch mag ik U beleefd verzoeken, bij dit alles te overwegen, dat dit boek 
bestemd is voor onderwijzers. En als dezen één woord van afkeuring hooren, dan is alles 
voor goed uit; dan is er nooit kans meer, dat het boek bij hen er in komt, zelfs al wordt 
het gewijzigd volgens de voorstellen van U en van vd Hengel.75 Ik zou u daarom willen 
verzoeken, de recensie niet zoo te schrijven, als ik meen uit uw brief te moeten opmaken. 
Ik geloof, dat het met ’t oog op het doel, waarvoor het bestemd is, veel beter zal zijn als 
wij een samenspreking houden ten einde de zaken te verbeteren. Want wanneer U Uw 
plan doorzet, ben ik beslist overtuigd, dat de onderwijzers het boek nooit meer zullen 
aanzien. En dat zoudt gij toch zeker met mij betreuren. Mag ik spoedig uw antwoord 
vernemen?

Het antwoord op deze opening is blijkbaar afwijzend, want op 18 juni 1913 
schrijft Aengenent:

Hooggeachte professor, het spijt mij ten zeerste, veel meer dan ik kan zeggen, dat gij uw 
plan hebt doorgezet. Ik heb gedurende de laatste jaren kennis gemaakt met de ellende 
waaraan onze katholieke onderwijzers zijn blootgesteld, omdat zij voor de studie der 
zielkunde te rade moesten gaan bij door en door ongeloovige schrijvers. Het bedroeft mij 

74  kdc larc 3867.
75  Aan te nemen is dat Willem van den Hengel is bedoeld, rector van een kweekschool van de Fraters van 
Utrecht.
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daarom, dat onze poging om hen uit dat moeras te trekken, een poging, die bij nieuwe 
edities voor onophoudelijke verbetering vatbaar was, nu absoluut zal verijdeld worden. 
Thans moeten zij in het moeras blijven steken. Gods wil geschiede!

Ten tweede is er correspondentie met uitgever Brand over het honorarium van 
Aengenent.76 De eerste druk van het Handboek der zielkunde werd gedrukt bij 
uitgeverij Van Langenhuysen in een oplage van 1.000 exemplaren plus 100 pre-
sent- en recensie-exemplaren. De uitgave gebeurde op risico en rekening van de 
uitgever. De prijs was ƒ 2,50 voor de ingenaaide versie en ƒ 3,– voor de gebonden 
versie. Hoewel de boeken eerst verkocht moesten worden, bedongen de auteurs 
dat ze een maand na verschijnen samen ƒ 300,– zouden krijgen, voor elk verkocht 
boek ieder ƒ 0,93, en dat ze elk 10 gebonden en 10 genaaide exemplaren zouden 
ontvangen. Bij de tweede druk in 1918 zou er een honorarium van ƒ 275,– zijn, 
maar toen was de uitgeverij al overgenomen door Brand en die liet zich niets gele-
gen liggen aan de oude afspraken. Er moesten nieuwe onderhandelingen gevoerd 
worden, en dat deed Aengenent namens Wesseling.77 Op 27 juni 1918 meldden 
ze de uitgever dat ze hebben gesproken over een tekst met de aankondiging voor 
kranten en prospectussen, die ‘reeds nu’ moet worden geplaatst want het nieuwe 
collegejaar begint – ‘Dat zal aanmerkelijk veel schelen wat den eersten verkoop 
betreft. Mag ik erop rekenen, dat U er voor zorgt?’. Op 23 augustus 1918 schreef 
Aengenent dat het boek veel dikker is geworden en dat er veel meer werk in zit. 
Daarom stelden ze voor om de verkoopprijs met 10 cent te verhogen, zodat de 
auteurs een hoger honorarium, namelijk ƒ 400,– kunnen krijgen.

Bij de onderhandelingen voor de derde druk zetten de auteurs fors in. Ze wil-
den een verkooprijs van ƒ 5,75, een oplage van 1.500 exemplaren, en na verschij-
nen ƒ 1.200,– ineens. Maar de verkoop loopt niet zo soepel als de auteurs verwacht 
hadden. De uitgever meldde dat pas midden 1921 het break-evenpoint van de 
tweede uitgave was bereikt. Een groot bedrag ineens vindt hij daarom niet zo 
handig, hij zou liever twee keer per jaar verrekenen en uitbetalen. Na overleg 
werd dit voorstel geaccepteerd, maar dit is voor Aengenent reden om nòg vaker 
contact op te nemen met de uitgever over zijn honorarium.78 In december 1924 en 
mei 1925 vroeg hij of er niet een afrekening had moeten plaatsvinden. Op 20 mei 
1925 kreeg hij ƒ 117,18 op zijn girorekening bijgeschreven.

Ook bij het Handboek Wijsbegeerte wilde Aengenent het onderste uit de kan.79 
Op 15 juni 1923 vraagt hij per briefkaart aan uitgever Brand of er voor seminaris-
ten reductie op de prijs mogelijk is. Het antwoord van de uitgever dd. 18 juni 1923 
is dat hij alle uitgaven aan het seminarie al met 20% korting levert en 13 voor de 
prijs van 12. Extra korting is niet mogelijk: ‘Ik heb altijd gemeend, dat die korting 
den studenten te goede kwam’. Ook geeft Aengenent aan dat hij van de eerste 
druk van het Handboek Wijsbegeerte geen honorarium ontvangen heeft, maar 
Brand antwoordt dat de uitgaven van Van Langenhuysen zonder verplichtingen 

76  kdc bra 24 en bra 25.
77  kdc bra 25.
78  kdc bra 24.
79  Ibid.
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zijn overgenomen – Aengenent krijgt dus niets. Op 19 november 1925 schreef hij 
weer een briefje: het beloofde honorarium moest ondertussen toch wel komen? 
De derde druk van het Handboek Wijsbegeerte is immers in juli afgeleverd en hij 
rekende erop dat met drie tot vier maanden de afrekening wel zou komen. Ook 
wil hij de halfjaarlijkse afrekening van het Handboek Zielkunde. Aengenent was 
dus geen makkelijke auteur die erg op zijn geld lette.

Tenslotte is er de correspondentie met Sassen over een bewerking van het Hand-
boek Wijsbegeerte. Op 11 mei 1925 geeft de uitgever bericht dat de tweede druk 
daarvan bijna uitverkocht is. Wil Aengenent een nieuwe druk, of een uitbrei-
ding?80 Aengenent wil eerst wel, maar in tweede instantie niet een gewijzigde 
druk. De achtergrond van deze verandering van gedachten wordt duidelijk uit 
correspondentie tussen Aengenent en Sassen.81 Aengenent schrijft aan Sassen in 
een brief van 13 mei 1925:

Nu heeft U een paar jaar geleden al eens met collega Nolet erover gesproken, dat u bereid 
waart aan een nieuwe editie mede te werken. U weet, dat mij dat vriendelijke aanbod 
hoogst aangenaam was. Mag ik u vragen, of u aan den arbeid wilt gaan? […] Het zou dan 
voortaan kunnen heeten: Aengenent-Sassen. En over de verdeeling van het honorarium 
maken wij een afspraak.

Aengenent vertrouwde er blijkbaar op dat Sassen bereid zou zijn aan een nieu-
we uitgave mee te werken. Die aanname was niet geheel zonder grond, want op 
3 september 1920 was Aengenent ingegaan op het aanbod van Sassen om aan-
merkingen bij zijn boek te maken. Op 18 mei 1925 schrijft Sassen echter dat hij 
de eerdere toezeggingen weliswaar erkent en aanknopingspunten voor mogelijke 
verbeteringen ziet, maar:

Thans moet ik U echter tot mijn spijt teleurstellen. Er is een doorslaand bezwaar: Sinds 
geruime tijd werk ik zelf aan een handboek van de geschiedenis der Wijsbegeerte, een 
aanzienlijk deel ligt al klaar en voor de rest heb ik reeds omvangrijken voorstudies en veel 
notities gemaakt. Het zal nog wel eenigen tijd duren, eer het geheel ter perse gaat, maar 
intusschen lijkt mij een medewerking aan de nieuwe uitgave van Uw boek wegens de heel 
principieelen verschillen van inzicht op vele punten beslist ondoenlijk.

Het is een vriendelijke manier van Sassen om te zeggen dat hij het eigenlijk geen 
goed boek vindt en van een coproductie afziet.82

Daarop laat Aengenent aan de uitgever weten dat hij bij de nieuwe uitgave wel 
een nieuw contract wenst, waarvoor de voorwaarden van de tweede druk voldoen. 
Op 4 juni 1925 schrijft de uitgever dat in 1918 ƒ 200,– honorarium werd betaald en 
het voorstel is dat ook voor de derde druk te doen. Op 18 juni 1925 stelt Aengen-

80  Ibid.
81  ubl bpl 2779.
82  De Franse recensent G.L. (1908) was daarentegen zeer positief in Revue néo-scolastique, 60(15), 563: ‘Voi-
ci un très bon manuel d’histoire de la philosophie. L’exposé est généralement très clair, l’étudient y trouvera 
un guide sur pour l’étude du contenu et de la genèse des différents systèmes philosophiques […]. On s’étonne 
que M. Aengenent ait réussi à mettre autant de matière en si peu de pages.’
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ent echter een honorarium van ƒ 250,– voor, omdat hij voor de nieuwe druk en-
kele aanvullingen zal doen betreffende moderne filosofen. ‘Ik veronderstel, dat U 
zulks niet onbillijk zult vinden’. Blijkbaar vindt de uitgever dat niet onbillijk want 
in het contract dat op 2 juli 1925 wordt getekend staat dit bedrag opgenomen.

2.5 Publiek leven

2.5.1 Katholieke Sociale Actie

Gedurende de periode van zijn docentschap ontplooide Aengenent een zeer ac-
tief publiek leven als adviseur, censor, moderator, spreker, en bestuurder. Het 
bekendst is hij geworden door zijn samenwerking met Aalberse in de Katholieke 
Sociale Actie (opgericht 1903) en als schrijver in het Katholiek Sociaal Weekblad 
(opgericht 190283). Vanuit deze twee initiatieven werd geprobeerd een katholiek 
antwoord op sociale vragen te formuleren, en zo de invloed van de socialisten in 
te dammen.84 Sinds 1905 was de ksa het officiële adviesorgaan van het Nederlands 
episcopaat voor sociale vraagstukken en Aengenent de centrale adviseur. Vanaf 
1906 werden de Sociale Weken georganiseerd; niet zonder discussie tussen de (con-
servatieve) adellijken en de (democratische) burgerlijken in het bestuur over de rol 
van de arbeiders op de bijeenkomsten, die bijna tot het aftreden van Aalberse leid-
den – wat Aengenent wist te verhinderen.85 In de tweede helft van 1914 kwam de 
ksa in zware financiële problemen, en Aengenent bemiddelde een aantal keren bij 
Callier, bij de aartsbisschop, en bij particulieren en fondsen voor steun, want nie-
mand wilde de ksa verliezen maar iedereen keek naar elkaar voor de financiering.86

Vanaf het begin van hun samenwerking binnen de ksa bezocht Aengenent Aal-
berse wekelijks, elke maandagavond van zeven tot half tien. Vanuit de ksa werd 
op aanvraag van de bisschoppen het initiatief genomen om te komen tot een ka-
tholieke vrouwenbeweging, waarvoor Aengenent de blauwdruk heeft geleverd en 
waarvan hij geestelijk adviseur werd. In 1919 werd vanuit de ksa door Aalberse, 
Aengenent, en werkgeversvoorzitter Rad Kortenhorst het initiatief genomen voor 
de rk Sociale Studieclub, die was bedoeld als ondersteuning van het werk van de 
ksa door over bepaalde onderwerpen in kleine kring verder te praten. De promi-
nente priester-politicus Wiel Nolens werd voorzitter, Aengenent vicevoorzitter, 
en Kortenhorst de secretaris-penningmeester.87 Ook in zijn tijd als bisschop bleef 
hij bij de Studieclub betrokken: na de dood van Nolens werd Aalberse voorzitter 
en op 23 november 1932 werd Aengenent als vicevoorzitter bevestigd.88 Rond 
1920 was Aengenent betrokken bij de reorganisatie van de ksa. De vraag was of 

83  Hoewel Aengenent in eerste instantie niet wilde of mocht meedoen omdat De Katholiek geen concurren-
tie aangedaan moest worden – Gribling, Aalberse, p. 98.
84  B. Voets (1981). Bewaar het toevertrouwde pand: Het verhaal van het bisdom Haarlem. Hilversum: Gooi 
en Sticht, p. 174; tot vreugde van Aalberse werd Aengenent in 1904 censor – daal 25.09.1904.
85  Zie ook daal 28.04.1907 en 01.05.1907; Gribling, Aalberse, pp. 126-127.
86  Zie de dagboeken van Aalberse in deze periode.
87  daal 5.11.1919.
88  daal 29.11.1932.
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de ksa alle sociale organisaties zou omvatten (hetgeen ze zelf wilde) of alleen de 
standsorganisaties (wat de bisschoppen in het zuiden wilden en waarmee Poels 
ook al begonnen was door standsorganisaties te verenigen tot lokale comités van 
de ksa

89). Aengenent probeerde door brieven en bezoeken zijn bisschop Callier 
te beïnvloeden zodat die tegenwicht kon bieden in de bisschoppenvergadering.90 

2.5.2 Katholiekendagen

Een tweede gebied waarop Aengenent jarenlang bestuurlijk actief was, waren de 
katholiekendagen. In 1903 bezocht hij de Duitse katholiekendag in Keulen, sa-
men met andere Nederlanders waarvan enkelen later een belangrijke rol zouden 
spelen in zijn verdere leven: Roermonds Tweede Kamerlid Frans Bolsius, rector 
Gisbert Brom te Utrecht (broer van de publicist Gerard en uit de familie van de 
kunstsmeden), pastoor Koopmanns uit Heeten die in Keulen tot erelid van de 
katholischer Verein werd benoemd,91 de Warmondse docent Van der Lans, de 
latere premier Charles Ruijs de Beerenbrouck uit Maastricht, en prof. Antoon 
van de Venne uit Rolduc. Vanaf 1906 was Aengenent betrokken bij de diocesane 
katholiekendagen in het bisdom Haarlem. Toen de Nederlandse katholiekenda-
gen werden opgezet zat Aengenent vanaf het begin in 1919 tot aan zijn bisschops-
benoeming in 1928 in het hoofdbestuur als secretaris. Aengenent was volgens 
Voets de aanjager van de landelijke activiteiten. Na 1928 zou Heerkens Thijssen 
Aengenent opvolgen als penningmeester in het hoofdbestuur. Op de Haarlemse 
katholiekendag die 23 oktober 1911 in Haarlem werd gehouden hield Aengenent 
een toespraak over godsdienstzin.92 In deze rede zegt hij dat het dienen van God 
een plicht is van de mens – die van God afhankelijk is – en dat die dienst niet be-
staat uit het bezoeken van de kerk alleen, maar ook – onder leiding van de kerk 
die de geopenbaarde waarheid verkondigt – zich in te zetten in het dagelijks leven, 
de politieke actie, en de sociale verenigingen. Op deze manier wordt vanuit de 
religieuze vorming ook de samenleving vernieuwd.93

In verschillende archieven bevindt zich correspondentie van Aengenent met 
beoogde sprekers. Daarbij valt op dat hij tegenover hoger geplaatste geestelij-
ken onderdanig, maar tegenover hooggeplaatste leken vriendelijk doch dwingend 
optreedt. Nu moet ook gezegd worden, dat het betrekken van kardinaal Van 
Rossum bij de eerste katholiekendag een delicate zaak was. Op 13 maart 1919 
schreef Aengenent Van Rossum aan94 met de vraag of hij zitting wil nemen in het 

89  Zie ook hoofdstuk zeven.
90  nha hlm 528; zijn werkzaamheid als secretaris is bewaard in nha hlm 527.
91  Deze door leken geleide vereniging was op de eerste Duitse katholiekendag te Mainz in 1848 opgericht, 
met het doel de vrijheid en nationale eenheid van de katholieke kerk te bevorderen – R. Lill (1989). Die katho-
lische Kirche zwischen den Revolutionen von 1830 und 1848. In S. Harkianakis, E. Iserloh, E. Kähler et al., 
Ökumenische Kirchengeschichte: Band III Neuzeit (pp. 160-182). Mainz/München: Matthias Grünewaldver-
lag/Chr. Kaiser, aldaar p. 180.
92  H.J. van Xanten (2007). ‘Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!’: De katholiekendagen in 
Nederland 1899-1940. Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 70, 74, 325, 1008-1011; Voets, Aengenent.
93  J.D.J. Aengenent (1911). Godsdienstzin. In J.N.J.E. Heerkens-Thyssen et al., Godsdienstzin: Reden uitge-
sproken op den vierden Haarlemschen Katholiekendag te Amsterdam – 23 october 1911 (pp. 82-95). Amster-
dam: C.L. Van Langenhuysen.
94  kdc ros 102.
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erecomité van aanbeveling voor de eerste Nederlandse katholiekendag, naast de 
bisschoppen, de katholieke ministers, en de katholieke voorzitter van de Eerste 
Kamer. Uit een antwoord van Aengenent aan de secretaris van de kardinaal (pater 
Josephus Drehmanns C.Ss.R.) op 1 mei 1919, blijkt dat de kardinaal van mening 
was dat hij gezien zijn waardigheid alleen beschermheer kon zijn.95 Deze vorm 
van steun werd door Aengenent en de voorzitter van de Katholiekendagen Anto-
nius baron van Wijnbergen van harte aanvaard, maar:

[…] eenigen tijd later vernam hij [Van Wijnbergen] van zdh den Aartsbisschop van 
Utrecht […] dat het zdh zeer twijfelachtig voorkwam, of het met het oog op de bijzon-
dere omstandigheden, waarin wij tegenwoordig in Nederland leven, wel raadzaam kan 
genoemd worden om zulks te doen. Het is namelijk een feit, dat de andersdenkenden in 
ons vaderland ons hoe langer zoo meer de positie misgunnen, die wij Katholieken op dit 
oogenblik innemen. Protestantsche blaadjes zijn er voortdurend op uit, om te waarschu-
wen tegen de aangroeiende macht van de Roomschen. De Evangelische Maatschappij 
richtte onlangs een oproep tot alle politieke partijen (dus ook tot de bolsjewieken) om 
zich toch aaneen te sluiten tegen de Roomschen die – volgens haar – èn politiek èn econo-
misch èn financieel in ons land een positie zijn gaan innemen, welke hun geenszins toe-
komt. Men vreest hier dus blijkbaar gevoelig voor het ‘Roomsche gevaar’. Zelfs misgunt 
men den Katholieken de eer, dat zij in november het land [gered?] hebben van revolutie.96 
Monseigneur meende daarom, dat wij ontactisch zouden doen door een Roomschen Kar-
dinaal tot beschermheer te vragen, daar zulks waarschijnlijk het antipapisme in ons land 
nog meer zou doen oplaaien. 

95  kdc ros 34.
96  Verwezen wordt naar ‘de vergissing van Troelstra’, die in navolging van de Russische bolsjewieken de 
revolutie in Nederland had uitgeroepen.

Bestuur Katholiekendagen 1919. Staande v.l.n.r. F.J. Bolsius, T. Buysrogge, F. Forstmann, 
J. Vrancken, C. van Foppele. Zittend C.C. Prinsen, J.D.J. Aengenent, A. baron van Wijn-
bergen, mej. E.C. Boekelman, H. van der Biesenzie (KDC).
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Op 12 juli 1919 schreef Aengenent wederom aan de kardinaal,97 met de vraag of 
hij zou kunnen bemiddelen in het verzoek tot een ‘aanmoedigend schrijven’ van 
Benedictus xv, waardoor het ‘[…] enthousiasme, hetwelk wij op den katholieken-
dag willen opwekken voor het Roomsche openbare leven in Nederland ten zeer-
ste bevorderd zou worden’. De dag was geheel gewijd aan de encycliek van deze 
Paus over de vrede (Ad beatissimi apostolorum), en met die themakeuze wilde de 
organisatie ‘[…] op die wijze er naar streven om de verheven denkbeelden […] 
tot gemeengoed te maken van het katholieke volk en ze hun zoö in te prenten, 
dat ze de rijkste vruchten voor het katholieke leven mogen voortbrengen’. Dit 
verzoek werd gehonoreerd, zoals blijkt uit een brief van 19 februari 1922.98 Ook 
voor de tweede katholiekendag in Nijmegen (thema: de katholieke solidariteit en 
eenheid – vlak voor de tweede Kamerverkiezingen van dat jaar) vroeg Aengenent 
via Van Rossum een aanbevelingsbrief van de nieuwe Paus Pius xi. ‘Mocht Zijne 
Heiligheid de Paus in Zijn schrijven […] op de noodzakelijkheid van de eenheid 
der katholieken over de geheele lijn en in het bijzonder bij de aanstaande politieke 
verkiezingen willen wijzen, dan zou Zijn woord ongetwijfeld van onschatbaren 
invloed zijn’.99

Ter voorbereiding op deze tweede katholiekendag zouden de beoogde sprekers 
op 4 januari 1922 in Utrecht bij elkaar komen voor een nadere inleiding op het 
thema en om de verschillende lezingen op elkaar af te stemmen.100 Op deze verga-
dering ontbrak de leraar, publicist en propagandist Gerard Brom, die Aengenent 
meteen de dag daarna aanschrijft:

Het spijt den Heer Baron van Wijnbergen en ondergetekende zeer, dat U gisteren niet be-
antwoord heeft aan onze vriendelijken oproep tot een conferentie met de andere sprekers 
van den aanstaanden katholiekendag. Met kennisgeving was afwezig dr. Van Ginneken. 
Het is echter beslist noodig, dat ik u beiden spreek in betrekking tot het door u te be-
handelen onderwerp. Ik verzoek u daarom bij deze beleefd, U met dr. Van Ginneken in 
verbinding te stellen en in overleg met hem een dag te bepalen, waarop U beiden met mij 
een conferentie kunt hebben. Ik acht het gewenscht, dat deze samenkomst plaats heeft 
binnen veertien dagen, terwijl ik bereid ben om naar Leiden te komen, teneinde u de reis 
naar Warmond, dat zo weinig verbinding heeft, te besparen. U zeergeleerde zoudt mij 
zeer verplichten met een zeer spoedig antwoord.101

Blijkbaar liep het overleg tussen de neerlandicus en psycholoog pater Jacques van 
Ginneken s.j. en Brom niet helemaal zoals Aengenent het zich had voorgesteld, 
en kwamen beide met voorstellen voor thema’s die niet (helemaal) in het kader 
pasten. Op 10 februari 1922 moest Aengenent krachtig ingrijpen:

97   kdc ros 22.
98   kdc ros 59.
99   kdc ros 59.8.
100  Zie ook kdc gils 3094.
101  kdc brom 46; voor informatie over Brom: P. Luykx (2015). Heraut van de katholieke herleving: Gerard 
Brom (1882-1959). Nijmegen: Vantilt.
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Amice Doctor,

De onderwerpen die volgens het besluit van het geheele hoofdbestuur, waaraan ik niets 
veranderen kan, vooral niet nu dat besluit door het doorl. Episcopaat is bekrachtigd, 
moeten worden behandeld, zijn, zoals ik van den beginne af geschreven heb
 1o het beginsel der solidariteit, de liefde
 2o de stuwkracht [der solidariteit] het inwendig leven.
Dat u beiden de voorkeur geeft aan andere titels, is geen bezwaar van groote beteekenis, 
ofschoon ik u toch zou willen verzoeken de door mij aangegeven titels te willen acceptee-
ren. Maar in ieder geval zou ik het op hoogen prijs stellen, van u te mogen verneemen, dat 
de inhoud van de door u beiden te houden redevoeringen overeenkomt met het bovenge-
noemde besluit van het hoofdbestuur. Mag ik s.v.p. op spoed aandringen? Want er moet 
in de bladen gepubliceerd worden.

Blijkbaar heeft de ingreep geholpen, want op 17 februari 1922 kan Aengenent aan 
Brom schrijven:

Na eenige correspondentie met Dr. Van Ginneken ben ik het met hem eens geworden, 
dat hij zal spreken over de liefde als het beginsel der katholieke solidariteit en U over het 
inwendige leven als de stuwkracht der solidariteit. Daar u zoo vriendelijk is geweest mij 
mede te deelen, dat U alles goed vindt, weet ik dus, dat U hiermee accoord gaat. Mag ik u 
nu verzoeken, Uw rede voor 1 mei bij mij in te leveren? Het plan bestaat om het verslag 
ook vlug uit te geven. Dientengevolge zullen de groote redevoeringen reeds vòòr den 
katholiekendag worden gezet en heeft iedere spreker zijn rede gedrukt voor zich. Mag ik 
er dus op rekenen dat ik uiterlijk 1 mei uw rede in mijn bezit heb?

Dat lukt en Aengenent feliciteert Brom in een brief van 14 mei 1922 ‘met de vol-
tooiing Uwer mooie rede, die ik met buitengewoon groot genoegen gelezen heb’.

2.5.3 Pers en publieke ambten

Een derde terrein waar Aengenent in zijn tijd als docent sterk bij betrokken was, 
was de katholieke pers. Via de ksa was hij betrokken bij uitgeverij Futura, waar-
van Aalberse oprichter was en die brochures uit moest geven waarin in eenvou-
dige woorden een katholiek antwoord op de problemen van de tijd werd gefor-
muleerd. Maar ook in de strijd om de dagbladpers, en via de pers om de massa, 
namen de katholieken deel. In 1907 stuurde Futura-directeur Arnold Smits een 
vertrouwelijke circulaire aan Callier, waarin het plan beschreven stond om een 
goedkoop volksweekblad uit te geven, populair geredigeerd maar degelijk van 
inhoud. Daarmee zouden katholieken die nu nog neutrale bladen lazen bereikt 
moeten worden, en overgehaald om katholieke bladen te lezen. De naam van het 
plan was De Voorhoede, en Aengenent werd benoemd als adviseur.102 Lang zou 
de krant echter niet bestaan, zodat het vraagstuk van het landelijke katholieke 
massa-orgaan op de agenda bleef staan. Twee jaar later zou Aengenent commis-

102  J. Hemels (1981). De emancipatie van een dagblad: Geschiedenis van de Volkskrant. Baarn: Amboboe-
ken, pp. 34-36.
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saris worden bij de Leidsche Courant, een neutrale krant die door de rk Persver-
eniging aldaar werd overgenomen en tot landelijke krant uitgebouwd zou moeten 
worden, hetgeen ook niet lukte.103 Tenslotte was Aengenent oprichter van de Sint 
Paulusvereniging die geldelijke steun wilde verlenen aan de katholieke pers. Maar 
op 14 oktober 1926 schreef hij aan Callier dat er weinig verzoeken tot steun wa-
ren binnengekomen, en dat die ook niet gehonoreerd konden worden omdat de 
kranten veel advertentie-inkomsten hadden terwijl de drukkosten door techni-
sche innovatie laag waren.104

Aengenent was nog op vele andere gebieden actief in het publieke leven. Uit 
verschillende bronnen (onder andere De Tijd van 24 juli 1928) kon het volgende 
overzicht worden samengesteld:
–  Medebestuurder Apologetische Vereniging Petrus Canisius; auteur in het 

annuarium van de avpc 1908-1917 en spreker op de jaarvergadering 1908 in 
Utrecht,105 voorzitter van een sectie van de vereniging

103  Zie ook daal 1.1.1913 en 9.3.1913.
104  O.S. Lankhorst (1989). Tussen commercie en apostolaat: De katholieke dag- en nieuwsbladen in Neder-
land tot 1940. Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 31(1), 37-83, pp. 67-68.
105  Zie ook Rogier, Katholieke herleving, p. 497.

Aengenent in familiekring, b.g.v. zijn eerste koninklijke onderscheiding (?), rechts Aalberse 
(KDC/privé).
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–  Voorzitter commissie van beroep voor het onderwijs in verschillende dekena-
ten

–  Lid hoofdbestuur Katholieke Vredesbond106

–  Voorzitter gemengde bedrijfsraad voor de metaalindustrie
–  Voorzitter commissie tot bestudering van het rente-vraagstuk (gevormd uit de 

Centrale Raad van Bedrijven)
–  Voorzitter commissie tot bestudering van een consumentenraad
–  Oprichter en redacteur Sint Bavo, bisdomblad, tot steun van de bouw van de 

nieuwe kathedraal
–  Redacteur van De Katholiek107

–  Docent wijsbegeerte aan de Leidse Universiteit van 1919-1929 en aan de Tech-
nische Hogeschool Delft

–  Voorzitter van de woningbouwstichting in Warmond
–  Lid van de besturen van het Thijmgenootschap en de Radboudstichting108

–  Oprichter eerste afdeling (Amsterdam) van de katholieke vrouwenorganisatie, 
samen met de nicht van Ariëns, Maria Bonnike109

Een onderwerp dat niet onvermeld mag blijven, is de discussie over een eventu-
eel politiek ambt van Aengenent. Voets schrijft daarover: ‘Toen hij in 1920 werd 
aangezocht als eerste priester zitting te nemen in de Eerste Kamer, legde hij zich, 
hoewel hij veel belangstelling had voor het Kamerlidmaatschap, bij de afwijzende 
beslissing van de bisschop neer’.110 Het is een wat merkwaardige episode die wel 
duidelijk maakt hoe invloedrijk zijn positie ondertussen was geworden. Over het 
standpunt van Aengenent en van zijn bisschop Callier zwijgen de archieven. Wel 
bevinden zich in het Noord-Hollands Archief twee briefjes, allebei gedateerd op 
20 maart 1920 en geadresseerd aan Callier, die een eventueel Kamerlidmaatschap 
moest promoten.111 Een is afkomstig van A.H. Boekraad te Leiden (de latere di-
recteur van de Katholieke Film Actie aldaar), met de vraag of Callier achter een 
eventuele kandidatuur van Aengenent voor de Eerste Kamer staat. Aengenent wil 
volgens hem geen beslissing nemen voordat de bisschop zich erover heeft uitge-
sproken, en de Leidse Courant wil graag ter ondersteuning een bericht brengen. 
Boekraad vraagt of dat laatste verstandig is. Het andere briefje is door Theodoor 
B.J. Wilmer, de hoofdredacteur van de Leidse Courant ondertekend. Blijkbaar 
was Callier niet positief over deze vraag, want Aengenent is niet in de Eerste 
Kamer gekomen. Niet minder belangrijk, en misschien te zien als compensatie, is 
dat Aengenent benoemd werd als lid van de Hoge Raad van Arbeid bij Koninklijk 
Besluit van 28 december 1926. Dat was een adviesorgaan van de regering waar-

106  Zie ook hoofdstuk acht.
107  Wat ook de reden was om een verzoek van Gerard Brom, lid te worden van de redactie van De Beiaard, 
op 29 december 1915 af te wijzen, omdat ‘[…] mij de bloei van dat bestaande tijdschrift zeer ter harte gaat’ – 
kdc Brom 46.
108  Rogier, Katholieke herleving, p. 425.
109  Voets, Bewaar, p. 186.
110  Voets, Aengenent.
111  nha hlm 1689. Aangezien ze beide op dezelfde datum gedateerd zijn, ligt een gecoördineerde actie voor 
de hand.
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voor Aalberse zich sterk gemaakt had en wat ook paste in het katholiek-corpo-
ratieve denken. Tot aan zijn bisschopsbenoeming bleef hij lid, zijn ontslagbrief is 
gedateerd op 15 september 1928.112 Op 27 augustus 1921 werd Aengenent officier 
in de orde van Oranje-Nassau, waarvan de versierselen hem werden overhandigd 
door minister president Ruijs en Aalberse in diens functie als minister.113

2.6 Conclusie

Tijdens zijn periode als docent ontwikkelde Aengenent een grote activiteit als 
bestuurder, propagandist en publicist. Zijn eerste jaren waren de nadagen van wat 
de glorietijd van Warmond genoemd wordt. Door de modernistenstrijd zouden 
een aantal eminente docenten worden genoodzaakt te vertrekken, maar Aengen-
ent kon buiten schot blijven. Gestaag begint hij in deze tijd aan zijn oeuvre van 
filosofische en psychologische artikelen, later aangevuld met een serie handboe-
ken. De publicaties trekken niet alleen in het Haarlemse diocees en ook niet alleen 
binnen klerikale kring de aandacht. Daar zou Aengenent door zijn bestuurlijke 
werkzaamheid ook zelf wel voor zorgen. Via de Katholiekendagen en de Ka-
tholieke Sociale Actie bevindt hij zich in het centrum van een nationaal netwerk 
van politieke en maatschappelijke organisaties. Binnen dit netwerk zou hij op 
een veelvoud van terreinen een invloedrijke rol gaan vervullen, zoals de volgende 
hoofdstukken laten zien.

112  Ibid.
113  Ibid.; niet zonder discussie want Ruijs wilde hem eerst niets geven – zie daal 23.7.1921.



3 Roomsch socioloog

3.1 De eerste hoogleraar sociologie?

Beginnende studenten sociologie wordt geleerd dat Emile Durkheim de eerste 
professor in de sociologie was. Zo staat het in de handboeken die gebruikt wor-
den, bijvoorbeeld in Sociologie en de moderne samenleving. Durkheim werd in 
1902 hoogleraar aan de Sorbonne; ‘Het woordje sociologie stond toen nog niet in 
zijn officiële leeropdracht: dat werd er in 1913 aan toegevoegd en daarmee werd 
Durkheim de eerste professor in de sociologie in Europa […]’.1 Maar Aengenent 
had al eerder een leeropdracht in de sociologie. In een biografische notitie aan de 
bibliothecaris en redacteur T.P. Sevensma van 14 november 1913 schrijft hij over 
zichzelf: ‘Sedert september 1904 professor in de philosophie en sociologie aan het 
groot-seminarie te Warmond’.2 Als Durkheim geldt als de eerste professor in de 
sociologie, wat voor sociologie deed Aengenent dan? Dat is de centrale vraag van 
dit hoofdstuk. In de tweede paragraaf, waar beschreven wordt hoe de sociologie 
naar Warmond kwam, wordt al duidelijk dat het gaat om de filosofische onder-
bouwing van de katholieke maatschappijvisie, met name de visie op de sociale 
problematiek van de opkomende industriële samenleving.

In de derde paragraaf wordt beschreven hoe Aengenent zelf aankijkt tegen de 
sociale wetenschappen, en hoe hij binnen de sociale wetenschappen wordt ge-
zien. Vervolgens wordt Aengenent in de vierde paragraaf benaderd vanuit zijn 
eigen interesses. Hij schreef namelijk voor het blad De Katholiek (het orgaan van 
het grootseminarie Warmond) ‘sociologische overzichten’ waarin hij meerdere 
actuele publicaties over maatschappelijke vraagstukken tegelijkertijd en soms sa-
menhangend besprak.3 Op deze manier wordt duidelijk welke onderwerpen hem 
interesseerden, door wie hij zich in zijn denken liet inspireren, en hoe hij die 
literatuur behandelde. Tenslotte wordt in de vijfde paragraaf de discussie over 
‘roomsche sociologie’ besproken. In een artikel uit 1910 reageert Aengenent 
op een bespreking van zijn Leerboek der sociologie door Van Blom in De Gids. 
De recensie draagt de titel ‘roomsche sociologie’. Het antwoord van Aengenent 
maakt duidelijk waar hij zelf staat en hoe hij zich wil verhouden tot andere vor-
men van sociologie. In de conclusies wordt geschetst wat de sociologische rich-

1 B. van Heerikhuizen (1996). Maatschappijvisies in de klassieke academische sociologie: Emile Durkheim. 
In J. van Hoof & J. van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving: Maatschappelijke verande-
ringen van de industriële omwenteling tot in de 21ste eeuw (pp. 115-132). Amsterdam/Meppel: Boom, p. 116.
2 ubl bpl 2550.
3 Overigens de enige boekbesprekingen die in deze vorm gepubliceerd werden in De Katholiek, op andere 
thema’s werden individuele publicaties besproken.
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ting van Aengenent kan betekenen voor de discussie over de plaats van de huidige 
sociologie in samenleving en wetenschap.

3.2 Sociologie op Warmond

3.2.1 Rerum novarum

Hoe kwam het vak sociologie op Warmond terecht, en hoe kwam het dat Aengen-
ent dit vak zou gaan doceren? Voor de beantwoording van deze vragen kunnen 
verschillende draden getraceerd worden, die begin twintigste eeuw in Warmond 
en bij Aengenent bij elkaar kwamen. De eerste draad is dat er in de tweede helft 
van de negentiende eeuw onder katholieken in de industriële wereld een discussie 
werd gevoerd over hoe te reageren op de nieuwe economische verhoudingen en 
de sociale gevolgen van die verhoudingen. Ook de gevolgen voor de plaats van 
de kerk in die samenleving en de gevolgen voor haar aanhang werden besproken. 
Twee scholen verdeelden de Europese katholieken.4 De eerste school is van An-
gers waarvan bisschop Charles-Émile Freppel (1870-1891) de voornaamste verte-
genwoordiger was. Hij stelde dat de maatschappelijke ongelijkheid een natuurlijk 
gegeven was en dat de werking van de samenleving van die ongelijkheid afhangt. 
Ingrijpen door de staat in deze verhoudingen was niet toegestaan. De economi-
sche verhoudingen worden door hem gezien als een resultaat van een vrije markt 
en moeten contractueel worden opgelost: het loonniveau is het resultaat van vrije 
onderhandeling, de werkgever hoeft slechts een rechtvaardig loon te betalen dat 
afhankelijk is van de prestatie, en werknemers moesten hun contract nakomen. 
Problemen die door de ongelijkheid zouden ontstaan moesten door de belang-
hebbenden worden opgelost en konden niet door de staat (belastingen en sociale 
zekerheid) afgedwongen worden. Het herleven van de godsdienstzin, waardoor 
de naastenliefde werd bevorderd, zag hij als een goede oplossing voor de socia-
le kwestie. De Nederlandse priester-politicus Herman Schaepman zou lange tijd 
onder invloed van de ideeën van Freppel staan, die hij tijdens het Eerste Vaticaans 
Concilie in Rome had ontmoet.5

Daartegenover stond de school van Luik en Freiburg met als vertegenwoordi-
gers de Luikse bisschop Victor-Joseph Doutreloux (1879-1901) – die toestond dat 
er sociale conferenties in zijn bisdom werden gehouden –, de Engelse kardinaal 
Henry Edward Manning, maar ook de Duitse theoretici Heinrich Pesch en Vic-
tor Cathrein die in Nederland een grote invloed hebben gehad op Aalberse en 
Aengenent, en ook op Schaepman (na 1887) en Ariëns. De school van Luik wordt 
gezien als een voortzetting van de zogenaamde Oostenrijkse school waaraan de 
naam van de bekeerling Karl Freiherr von Vogelsang verbonden is. Deze wilde 
terug naar een middeleeuws-corporatieve maatschappij, maar totdat die samen-

4 Gribling, Aalberse, pp. 139-144.
5 W. van de Pas [1957]. Herman Schaepman: De pionier van onze sociale emancipatie. Utrecht: De Lanteern, 
pp. 32-33.
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leving er zou zijn moesten overgangswetten in de sociale behoeften van het mo-
ment voorzien. De school van Luik nam de maatschappelijke ordening volgens 
beroepsstanden van deze Oostenrijkse school over, maar vermeed het romanti-
sche wereldbeeld dat hieraan kleefde. De rechten van individu én de gemeenschap 
werden erkend, en de staat heeft volgens de school van Luik de taak tussen deze 
twee te balanceren, het algemeen belang in de gaten te houden, en de rechtvaar-
digheid te bewaken. Het arbeidersvraagstuk was voor de school van Luik geen 
kwestie van naastenliefde, zoals in de school van Angers, maar van recht.

Met de publicatie van Rerum novarum in 1891 werd de discussie tussen Luik 
en Angers beslecht. De encycliek koos voor de school van Luik: de arbeider mag 
zich organiseren, de staat moet ingrijpen. Na dit pauselijk woord kon gewerkt 
worden aan de uitbouw van het katholieke programma als antwoord op de sociale 
problemen en op de concurrerende wereldbeelden van socialisten en liberalen. 
Ook in Nederland was het enthousiasme over de encycliek groot.6 Tegelijker-
tijd bleef er nog voldoende ruimte voor interpretatie over de concrete invulling 
van de encycliek. Dat zou later in Nederland tot een slepend conflict leiden met 
Aengenent en Aalberse als centrale figuren.7 Voor dit moment is vast te houden 
dat Rerum novarum de studie van de sociale kwestie en van de theologische fun-
damenten van het katholieke antwoord daarop stimuleerde, juist in de tijd dat 
Aengenent zijn studies zou beginnen. Deze studie werd in zijn tijd, en niet alleen 
door hem en niet alleen in katholieke kringen, (normatieve) sociologie genoemd.

3.2.2 Neothomisme

Een tweede rode draad waardoor de sociologie naar Warmond kwam is het op-
komende neothomisme in de kerk en de verspreiding daarvan op de Nederlandse 
seminaries vanuit Leuven.8 De impuls voor het neothomisme kwam van Leo xiii, 
die met de encycliek Aeterni Patris (1879) de katholieke filosofie wilde vernieu-
wen en actualiseren op basis van de leer van Thomas van Aquino, die sindsdien lei-
dend werd in de opleidingen. De latere Belgische kardinaal-aartsbisschop Mercier 
werd in 1882 gevraagd dit vak aan de Leuvense universiteit te doceren. Hij wilde 
werken aan een katholiek alternatief voor de positivistische wijsbegeerte op basis 
van het neothomisme, waarin ook de sociale wetenschappen geïntegreerd zouden 

6 A.A.J. Thelen (1991). Godsdienstige vervolmaking als hoogste doel en lotsverbetering van het volk: Patro-
nen en verhoudingen binnen de katholieke arbeidersbeweging in Nederland 1888-1916. In G.J. Schutte (red.), 
Een arbeider is zijn loon waardig: Honderd jaar na Rerum Novarum en Christelijk-Sociaal Congres 1891 – De 
ontwikkeling van het christelijk-sociale denken en handelen in Nederland 1891-1914 (pp. 43-102). ’s-Gra-
venhage: Meinema. Jacobs is echter gereserveerder over de encycliek en de receptie ervan, zeker onder de 
toenmalige bisschoppen: J.Y.H.A. Jacobs (1991). Een kentering in de katholieke sociale actie: Een terugblik 
op de encycliek Rerum Novarum honderd jaar na dato vanuit een Nederlands perspectief. Documentatieblad 
voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 14(35), 1-22, aldaar pp. 14-19.
7 Zie hoofdstuk vier.
8 K. Wils (1997). De verleiding van de sociologie: Belgische en Nederlandse katholieken en het positivisme 
(1880-1914). Trajecta, 6(2), 156-173; A. Flipse (2014). Christelijke wetenschap: Nederlandse rooms-katho-
lieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940. Hilversum: Uitgeverij Verloren, pp. 39-42; 
H. Serry (2004). Saint Thomas sociologue? Les enjeux cléricaux d‘une sociologie catholique dans les années 
1880-1920. In J. Heilbron, R. Lenoir & G. Sapiro (red.), Pour une histoire des sciences sociales: Hommage à 
Pierre Bourdieu (pp. 59-81). Parijs: Fayard.
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moeten worden, gecombineerd met de sociale encycliek van Leo xiii. Sociologie 
ging bij Mercier in de eerste plaats om het ontwikkelen van een katholieke, neo-
thomistische sociaaleconomische en politieke theorie, een solidaristisch-corpora-
tieve leer in het spoor van Rerum novarum. Hij had waardering voor het belang 
van observatie als bron van kennis zoals dat binnen de academische sociologie 
beoefend werd, maar keurde de exclusieve aandacht voor feiten en de ontkenning 
van God als bron van moraal en ziel in deze sociologie af. De heilige Thomas zou 
een kader bieden waarbinnen die twee verbonden konden worden. Aangezien 
de historische banden tussen Leuven en de seminaries in Nederland – met name 
Warmond – nauw waren kwamen de ideeën van Mercier snel naar Nederland.9

In katholiek Nederland zou het observeren van sociale feiten juist worden ge-
zien als een middel om oude waarheden terug te vinden, met name (onder invloed 
van de Katholieke Sociale Actie) op het gebied van sociale politiek of sociale leer 
(en niet, zoals in België, als een filosofie die de positie van de katholieke kerk 
moest verbeteren). In 1904 verscheen het boek van pater P.B. Bruin Sociologische 
beginselen: leidraad bij de studie van de sociale questie. Hierin werd de sociologie 
als deel van de ethica of moraalfilosofie gezien: uit de algemene zedelijke orde 
waarin de mens door God is geplaatst moest worden afgeleid hoe het maatschap-
pelijk leven overeenkomstig de natuur van de mens dient te worden georgani-
seerd. Aengenent zou in zijn vroegste publicaties en lezingen over sociologie op 
dit standpunt verdergaan. De sociologie moest een sterke filosofische basis heb-
ben wilde ze wetenschappelijk zijn. De levensbeschouwing die men had was een 
belangrijke factor in het historisch-sociologische (feiten)onderzoek en daarom 
dienden christenen zich er mee bezig te houden. Sociologie diende als levens-
vatbare maatschappijwetenschap de ogen gericht te houden op de hogere doelen 
van de mens in de samenleving.10 En als de sociologie van haar positivistische 
vooronderstellingen werd ontdaan, zou de sociologie een bevestiging van de tho-
mistische moraalfilosofie betekenen. Anderen, zoals Beysens en Jos. Schrijnen in 
Nijmegen gingen minder ver in hun incorporatie van de sociologie in de filosofie 
en betoogden dat de sociale wetenschap ook een zelfstandige en positieve kant 
heeft die gerespecteerd moet worden.

In een serie artikelen in De Tijd in 1911 gaat Aengenent in op de verhouding 
tussen empirische en ethische sociologie. Hij stelt dat de moderne sociologie voor 
de christelijke en thomistische variant geen bedreiging vormt.11 De vroege em-
pirische sociologen Durkheim en Lévy-Brühl streden met hun sociologie tegen 
de traditionele moraalfilosofie die zij onwetenschappelijk vonden, omdat daar-
in geprobeerd werd algemene wetten te formuleren voor alle tijden en plaatsen. 

9  Priesterstudenten gingen voor hun academische studies tot de negentiende eeuw naar Leuven – Hamans, 
Priesteropleiding. In het midden van de negentiende eeuw waren het met name een aantal Nederlandse pro-
fessoren in Leuven die probeerden het beleid van Warmond te beïnvloeden – zie Kenis, Theologische faculteit 
Leuven, aldaar 215-221.
10  Wils, Verleiding, aldaar 169-171.
11  Het is een uitgebreide bespreking van een boek van de Belgische filosoof Simon Deploige (voorzitter van 
het Institut supérieur de philosophie te Leuven) die reageert op de aanvallen van Durkheim en Lévy-Brühl 
op de filosofische sociologie; J.D.J. Aengenent (1911). Moraalphilosophie of zedenwetenschap? De Tijd, 24 
februari, p. 1; 3 maart, p. 2; 4 maart, p. 1.
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Zij zien de moraal daarentegen als een van de sociale feiten die op een sociolo-
gisch-wetenschappelijke manier bestudeerd kunnen worden. De moraal is voor 
hun een gevolg van de ontwikkeling van een bepaalde maatschappij, waarna – als 
die sociale structuur ontdekt is – de normen die nuttig zijn voor de maatschappij 
gecodificeerd kunnen worden. Aengenent erkent dat er een conflict is tussen so-
ciologie en moraalfilosofie, maar dat het een conflict is met de visies van Rousseau 
en Cousin, die – vertrekkend vanuit een in zijn ogen verkeerd, abstract mensbe-
grip – een liberale respectievelijk conservatieve moraal ontwikkeld hebben. Het 
conflict met de moraalfilosofie ontstaat daardoor – zegt Aengenent Deploige 
na – doordat de nieuwe sociologie óók een sterk apriori heeft, namelijk dat alleen 
waarneembare feiten mogen worden bestudeerd. Dit is voor hem nu precies wat 
Sint Thomas ook leert. Het beginpunt is de natuur van de mens, zoals die zich aan 
de beschouwer voordoet, en daaruit worden de sociale wetten afgeleid. Daarbij 
erkent Thomas ten tweede wel degelijk dat moraal van samenlevingen onderling 
kunnen verschillen, naar gelang de ontwikkeling van de samenleving en de om-
standigheden. Net zoals de moderne sociologen wil Thomas ten derde op deze 
informatie een moreel systeem opbouwen. De conclusie van Aengenent is dat de 
positieve sociologie de natuurlijke bondgenoot is van de ware moraalfilosofie, en 
dat de twee nuttig kunnen samenwerken.

Eind negentiende eeuw kwamen het enthousiasme over Rerum novarum en de 
opkomende neothomistische filosofie samen op Warmond. Daar ontstaat dan de 
derde draad. Rogier en De Rooy vermelden dat Van Noort in 1894 in De Katho-
liek over sociologie schreef.12 Dat zou een mooie link zijn met Aengenent, omdat 
die in deze periode bij Van Noort zijn studies volgde en bij hem zijn afstudeers-
criptie geschreven had. Maar de vermelding van Rogier en De Rooy klopt in zo-
verre niet, dat Van Noort in dat jaar geen zelfstandig traktaat over sociologie heeft 
gepubliceerd. Wel publiceerde hij in 1894 een reactie op de ‘Open Brief aan den 
paus’ van de Amerikaanse econoom en publicist (en christelijke maatschappij-
hervormer) Henry G. Georges. Deze had een artikel geschreven waarin thema’s 
als de gelijkheid van mensen en rechtvaardige arbeidsverhoudingen voorkomen, 
waarmee hij direct op een aantal thema’s uit Rerum novarum reageerde. Zijn brief 
riep ook in Nederland positieve respons op, en Van Noort had als vertaler en 
promotor van deze encycliek13 goede papieren om deze open brief van repliek 
te dienen. Aengenent zal de artikelen en publicaties van zijn leermeester over de 
encycliek zeker gekend hebben.

3.2.3 Sociologie en de sociale kwestie

De vierde draad vormt de concrete sociale kwestie, die met name onder katho-
lieken speelde. Zij waren sinds de grondwet van 1848 weliswaar gelijke burgers, 
maar in sociaal en economisch opzicht, en qua opleidingsniveau, bleven ze achter 

12  Rogier & De Rooy, In vrijheid, p. 373.
13  In 1891 en 1892 had hij in De Volksbanier (het blad van de Volksbond) de encycliek toegelicht en voor de 
Nederlandse situatie uitgewerkt, en in 1893 werden deze bijdragen gebundeld en uitgegeven – Jacobs: Kente-
ring, aldaar pp. 20-21.
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bij de liberaal-protestantse elite. Dit werd onder andere weerspiegeld in de ge-
rechtelijke statistieken van 1902, waarin katholieken oververtegenwoordigd wa-
ren onder de daders.14 Ariëns wees in een aantal artikelen op het drankmisbruik 
onder katholieken als oorzaak daarvan en promootte daarmee zijn in 1895 op-
gerichte drankbestrijdersbond Sobriëtas.15 De Vaticaanse zaakgelastigde Rodolfo 
Giovannini wees in een brief van oktober 1902 aan het Vaticaan op een andere 
oorzaak, namelijk het conservatisme onder de Nederlandse bisschoppen (met 
name de Haarlemse bisschop Bottemanne) en het gebrek aan sociale bewogenheid 
onder leidende kringen in katholiek Nederland. Ook wees hij met een beschul-
digende vinger naar katholieke ondernemers die ervoor zorgden dat de arbeiders 
arm bleven. Het christendemocratisch programma van Rerum novarum kon zo 
niet worden doorgevoerd, was de conclusie van de diplomaat en hij merkte op dat 
de arbeiders werden getrokken naar het socialisme en radicale groepen. Voor de 
uitvoering van het pauselijk sociale program was de richting van Schaepman – die 
pleitte voor vakbonden – te verkiezen, de keuze voor de qua sociale standen ge-
mengde Volksbond in het bisdom Haarlem achtte hij niet verstandig.

Een eerste reactie vanuit het Vaticaan op de analyse van de zaakgelastigde was 
positief, en de Utrechtse aartsbisschop werd om nadere informatie gevraagd. Maar 
toen Leo xiii in 1903 overleed, en ook Schaepman en Bottemanne, bleef verdere 
actie uit. De Valk eindigt zijn beschrijving van deze discussies over de juiste aan-
pak van de sociale problemen onder katholieken in mineur, met te vertellen dat 
Giovannini vruchteloos Ariëns benaderde, die wederom de Klarenbeekse club 
(waarvan ook Aalberse lid was) vroeg om het thema nog een keer aan te kaarten.16 
De nieuwe aartsbisschop Van de Wetering op zijn beurt moest van Giovannini 
meer leiding geven aan de kerkprovincie. Volgens De Valk verzandden de initia-
tieven, maar zo negatief is het verhaal niet als we bedenken dat in Haarlem Callier 
tot bisschop benoemd wordt, dat na 1904 de Katholieke Sociale Actie vleugels 
krijgt, en Aengenent benoemd wordt als docent voor filosofie en sociologie. En 
al eerder, in 1893, werd aan het seminarie Rolduc op instigatie van Nolens (die 
geraakt was door de sociale nood in Maastricht en geïnspireerd door het werk van 
Ariëns) het vak sociologie ingevoerd in de filosofische afdeling. Nolens zelf ging 
het vak, het eerste in zijn soort aan een Nederlandse priesteropleiding, geven.17 
Als het verhaal van De Valk eindigt, begint vanuit katholieke kring de theoreti-
sche, organisatorische en praktische aanpak van de sociale kwestie.

Binnen dit algemene kader van initiatieven en stimulansen besloot Callier dat 
er op het seminarie aandacht moest komen voor sociologie, om de priesters voor 
te bereiden op het werk in de patronaten.18 Dat Callier de sociale kwestie op wil-
de pakken toont zijn bisschoppelijke brief van 7 februari 1904. Hij wilde dat er 
overal jongelingenpatronaten zouden ontstaan, waarbij de priester belast werd 

14  Zie voor een later onderzoek op dit thema G.Th. Kempe (1938). Criminaliteit en kerkgenootschap. 
Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.
15  Lohman, Heilige pastoors, pp. 89-104
16  De Valk, Roomser dan de Paus?, pp. 193-209. De Club was een in 1900 begonnen besloten ontmoetings-
plek van geestelijken en leken die sociale hervormingen bespraken.
17  Hamans et al., Bisdom langs de Maas, p. 436.
18  Van den Ende, Paulusvergadering.
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met de taak ‘[…] om jongelingen vrij te houden van de goddelooze leeringen van 
materialisme, socialisme en wat dies meer zij’. Met het oog daarop voerde hij op 
het Theologicum een cursus sociologie en ethica in. Het was bovendien de wens 
van de bisschop dat de studenten ‘zich nu en dan zullen vereenigen tot het bespre-
ken van verschillende het sociale leven rakende questies’. Daarop ontstonden er 
twee dispuutcolleges (later samengegaan in het reeds genoemde Sint Paulus) waar 
aanvankelijk theologische stellingen verdedigd werden. Op een later tijdstip – na-
dat de cursus sociologie eenmaal goed liep – werden ook sociologische stellingen 
besproken. Daarnaast werden in de bibliotheek van Warmond de sociologische 
boeken en tijdschriften gecatalogiseerd. Uitgangspunt van de sociologische studie 
was de sociale kwestie en alles wat daarmee samenhangt: het mondig worden van 
de arbeiders, het algemeen kiesrecht, de sociale problematiek, de positie van de 
vrouw, moderne techniek, geloofsafval, neutralisering van de samenleving, het 
optreden van de staat, de opkomst van het socialisme, de modernisering van de 
samenleving, de verandering van normen en waarden (zedelijkheidskwestie), op-
voedingsproblemen en gezondheidsproblemen, rechtvaardigheidskwesties en de 
verdeling van welvaart en invloed, sociale rust en onrust, de opkomende verzor-
gingsstaat en de positie van de kerkelijke caritas, enzovoort. Van de sociologie 
werd verwacht dat ze voor deze brede problematiek oplossingen aan zou dragen.

Maar waarom moest Aengenent dat sociologische programma opzetten? Als 
verklaring wijst Taskin op het ‘warmvoelend priesterhart’ van Aengenent ‘[…] dat 
betrokken was bij de noden van zijn tijd, de oorzaken daarvan en de leniging’.19 
Wat niet genoemd wordt, maar zeker ook een rol gespeeld zal hebben, is de ui-
termate bescheiden afkomst van Aengenent waardoor het sociale programma van 
Leo xiii hem bijna letterlijk op het lijf geschreven was. De doorslag zal gegeven 
hebben dat Aengenent zich al als docent op Hageveld in zijn vrije tijd bezig hield 
met sociologie.20 Dat viel een belangwekkend voorman van de katholieke sociale 
beweging op. In 1901 bezocht Aengenent een congres over zondagsrust, waar 
ook Herman Schaepman sprak. Hij zag de jonge priester in zijn gehoor en toen 
hij vroeg wie hij was stelde die zich voor als leraar aan Hageveld. Toen in 1902 
het Katholiek Sociaal Weekblad startte moet Schaepman hebben opgemerkt dat 
Aengenent niet in de redactie zat, hoewel hij het belangwekkende artikel ‘Eigen-
domsrecht’ geschreven had. Aalberse citeert Schaepman: ‘Ik mis den zeer hoffe-
lijken, maar ook en bovenal degelijken bestrijder van Mr. S.J. Visser [in de bro-
chure eigendomsrecht] prof. Aengenent’.21 Aalberse vroeg hem erbij en sindsdien 
ontstond er een innige vriendschap en nauwe samenwerking tussen de latere bis-
schop en de latere minister. 

Sociologie bleef een belangrijk vak aan het grootseminarie. Eind november 
1921 deed Taskin een voorstel voor reorganisatie van het curriculum, omdat de 
ophoping van stof aan het eind van de priesterstudie tot problemen leidde. Het 
voorstel was om sociologie aan het eind van het derde jaar theologie te examine-

19  In de krant bij gelegenheid van de bisschopsbenoeming – nha hlm 1689.
20  Zoals Taskin en Aalberse bij gelegenheid van de bisschopswijding in De Tijd van 24 juli 1928 schrijven.
21  Zie ook Gribling, Aalberse, p. 100.
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ren, dus vóór het diaconaatsexamen. Alle professoren waren het ermee eens. Op 
25 november 1921 werd het plan goedgekeurd door Callier, en het is waarschijn-
lijk het daarop volgende studiejaar ingegaan.22 Aengenent zat op deze manier met 
zijn cursus in het hart van de priesterstudie en was ook extra-curriculair nauw 
betrokken bij de vorming van de jonge priesters.

3.3 Aengenent in de geschiedenis van de sociologie

3.3.1 ‘Christelijke’ sociologie

In het voorwoord van zijn Leerboek der sociologie geeft Aengenent de richting 
aan waarin hij zijn sociologie geplaatst wil zien. Hij definieert sociologie als maat-
schappijleer, en onderscheidt direct twee grote richtingen in de behandeling er-
van: de filosofische als onderdeel van de ethica en de positivistische als zelfstan-
dige wetenschap. De positivistische richting wil volgens hem de eenheidsband 
vormen tussen alle sociale deelwetenschappen en dit doen door – en dat geeft haar 
ook het kenmerk van een zelfstandige wetenschap – een natuurwetenschappelijke 
methode. Drie scholen onderscheidt hij hierin: de intellectuele/psychologische 
school van Comte, de biologische/organische school van Spencer, en de economi-
sche school van Marx en Engels. Hij is echter niet positief over de positivistische 
richting: Aengenent kan niet meegaan in de evolutionistische uitgangspunten die 
in deze richting gehanteerd worden en denkt dat deze uitgangspunten leiden tot 
onbewezen verbanden.23 Verder vindt hij het vakgebied zoals de positivisten het 
zien te omvangrijk, en vindt hij dat de sociologie zich zou moeten beperken tot de 
studie van maatschappelijke ontwikkelingen. Aengenent voelt zich zelf verwant 
met de filosofische sociologie, die hij ziet als dat onderdeel van de ethica dat zich 
richt op de rechten en plichten van de mens als maatschappelijk wezen. Hij ziet 
het vakgebied van de sociologie zelfs nog beperkter, namelijk als de filosofische 
studie van het sociale vraagstuk. Die vraagstukken en de daarop gegeven ant-
woorden vormen dan ook de structuur van zijn boek.24

Aengenent sluit hiermee aan bij een op dat moment opkomende richting in het 
sociaal denken, die eerder door Aalberse ‘christelijke sociologie’ genoemd werd.25 
In de derde jaargang van het Katholiek Sociaal Weekblad publiceerde Aalberse een 
aantal artikelen over het denken van de Duitse sociaal-ethicus en jezuïet Heinrich 
Pesch (1854-1926), die hij ten behoeve van het cursuswerk samenvatte onder de 
titel ‘de christelijke sociologie in vijf en twintig stellingen’.26 Aalberse benadrukt 

22  nha war 40.
23  En een verlies aan naastenliefde in de samenleving, zie ook Aengenent, Darwinisme.
24  Aengenent, Leerboek sociologie, pp. 1-9, zie ook J.D.J. Aengenent (1908). Sociologisch overzicht. De 
Katholiek, (133), 50-58, aldaar 50-52; vergelijk J.R. Slotemaker de Bruïne (1912). Sociologie en Christendom: 
Een inleiding, Utrecht: G.J.A. Ruys pp. 21-26, die tot soortgelijke onderscheidingen en argumenten komt.
25  P.J.M. Aalberse (1904). De christelijke sociologie in vijf en twintig stellingen. ’s-Hertogenbosch: Maat-
schappij de Katholieke Illustratie.
26  Pesch wordt gezien als de uitvinder van het begrip ‘subsidiariteit’, Sinds Quadragesima anno een belang-
rijke notie in het katholiek-sociaal denken B. Kettern (1994). Heinrich Pesch. In F.-W. Bautz & T. Bautz 
(red.), Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon (pp. 236-247). Nordhausen: Verlag Traugott Bautz.
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in zijn stellingen vooral de politiek-statelijke elementen in het werk van Pesch. 
Hij wil de autonomie van het maatschappelijk middenveld veilig stellen tegenover 
de staat; de staat heeft een belangrijke tijdelijke functie voor zijn burgers, maar die 
hebben een eigen roeping die boven die van de staat uitgaat. De staat is daarom 
begrensd in zijn macht en moet verenigingen en het huisgezin de hun specifiek 
toebedeelde taken (bijvoorbeeld opvoeding) laten uitoefenen en ze hoogstens on-
dersteunen in het uitoefenen van die taak. Sociale politiek van de staat is mogelijk 
en noodzakelijk, maar kan en mag de christelijke naastenliefde niet verdrijven. 
Ook Aengenent liet zich zeer door het werk van Pesch inspireren, maar bena-
drukte eerder de economische kanten van diens denken dan de politieke. Het gaat 
bij de christelijke sociologie dus om een normatieve maatschappijleer.

Aengenent was niet de enige die zich op deze manier bezig hield met ‘sociolo-
gie’ vanuit een christelijk wereldbeeld.27 Winkeler schrijft dat in het interbellum 
in katholieke kringen met sociologie de studie van de individuele mens in zijn 
sociale context werd aangeduid, en de toepassing van de beginselen van de sociale 
leer in het sociale leven.28 Vooral de orde van de Franciscanen zou zich al vroeg 
in de twintigste eeuw toeleggen op de sociologie, aangezien zij een pastoraal jaar 
in hun opleiding hadden opgenomen waarin aandacht was voor sociale vragen en 
verhoudingen. Hun eerste hoogleraar in het vak was pater Regalatus Hazebroek 
(1911), maar hij was er niet in opgeleid. Met pater Cassianus Hentzen werd hij in 
1917 opgevolgd door een man die in 1920 in Leuven zou promoveren op een poli-
tiek-sociale studie.29 Behalve in de katholieke kerk vond ook in andere kerken een 
dergelijke vorm van sociologie ingang. In protestantse kring deden mannen als 
Johan Rudolf Slotemaker de Bruïne,30 Isaac Arend Diepenhorst, en Anne Anema 
van zich spreken. Ook zij hielden zich bezig met een mengeling van sociale leer, 
bestudering van de sociale kwestie, staatsrechtelijke, zedelijke, en economische 
vraagstukken. De opsomming van deze namen laat zien dat de Vrije Universiteit 
een belangrijk centrum was van deze studies aan protestantse zijde. Geheel in 
de lijn van de verzuiling zijn er voor een interactie tussen beide scholen weinig 
aanwijzingen te vinden – men wilde ten behoeve van het eigen volksdeel eigen 
antwoorden zoeken. Als politicus en bestuurder zouden deze katholieke en pro-
testantse ‘sociologen’ in belangrijke mate bijdragen aan de implementatie van de 
door hun ontwikkelde christelijk-sociale ideeën in de Nederlandse samenleving.

27 Zie ook het overzicht van B. Landheer (1933). Dutch sociology. Social Forces, 12(2), 191-198.
28 L. Winkeler (2010). Sociografie en pastoraal beleid 1946-1957: Franciscanen en de opkomst van de gods-
dienstsociologie in Nederland. In J. van Gennip e.a. (red.), Het geloof dat inzicht zoekt: Religieuzen en de we-
tenschap (pp. 178-192). Hilversum: Uitgeverij Verloren, aldaar pp. 178-180. Het pastorale jaar was sinds 1906 
gevestigd in Venray en vanaf 1919 in Maastricht – J.A. de Kok o.f.m. (2007). Acht eeuwen minderbroeders in 
Nederland: Een oriëntatie. Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 299.
29  Hentzen richtte in 1918 de Limburgse werkgeversvereniging op en was vanaf 1938 geestelijk adviseur van 
de landelijke standsorganisatie van de katholieke werkgevers, en volgens De Kok, Acht eeuwen minderbroe-
ders, p. 439 schreef hij dikke commentaren op Rerum novarum en Quadragesimo anno.
30 C. Groenewold (2007). Christelijk en sociaal: Biografie van J.R. Slotemaker de Bruïne. Hilversum: Uitge-
verij Verloren.
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3.3.2 Beoordeling Aengenent

Hoe wordt Aengenent en in bredere zin de ‘christelijke sociologie’ geplaatst in 
de geschiedenis van de sociologie? Volgens Wils neemt Aengenent een centrale 
positie in in het debat over wetenschap en geloof dat in zijn tijd gevoerd werd.31 
Vanaf het moment dat de katholieke kerk zich weer vrij mocht organiseren, en dat 
met het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 ook deed, was er het streven in 
katholieke kring enerzijds om volop deel te nemen aan het maatschappelijk leven 
en anderzijds dat op eigen merites te doen. Het positivisme dat in verschillende 
wetenschappen opkwam vormde daarbij een oriëntatiepunt voor de verhouding 
van de katholieken met de samenleving, maar leidde ook tot verschillende posities 
in eigen katholieke kring. Daar er tot 1923 geen katholieke universiteit was in 
Nederland die vanuit katholieke uitgangspunten het wetenschappelijke, politie-
ke, en sociale debat met de andersdenkenden kon voeren, waren de belangrijkste 
centra van wetenschap de seminaries. Het maatschappelijk en wetenschappelijk 
debat werd als gevolg met een normatief-theologische ondertoon gevoerd: tot de 
eeuwwisseling stond het positivisme voor katholieke wetenschappers gelijk aan 
de kwalijke gevolgen van de moderne samenleving – goddeloos relativisme. Aen-
genent is volgens Wils een van de eersten die een gelijkwaardige positie van de po-
sitivistische sociologie erkende, maar tegelijkertijd uitdrukkelijk deze weg afwees 
en zich – zoals we hierboven hebben gezien – richtte op de filosofisch-ethische 
wijze van wetenschap bedrijven. Na de oprichting van de katholieke universiteit 
in Nijmegen zou er geleidelijk aan meer aandacht komen voor het positivisme 
onder katholieke wetenschapsbeoefenaren.

Aanzienlijk minder positief over de erfenis van Aengenent is de jezuïet H. Hoef-
nagels. In zijn inleiding in de sociologie omschrijft hij het vak als de wetenschap 
die kennis wil verschaffen van het sociale. Deze kennisverschaffing is, vanwege 
de sociale natuur van het onderzoeksobject, volgens hem verschillend van de na-
tuurwetenschappen en de vraag rijst of het daarom wel een wetenschap kan zijn. 
Hoefnagels onderscheidt twee richtingen: de verstehende en de generaliserende 
sociologie. Daarnaast onderscheidt hij twee richtingen bij de belangrijke vraag of 
sociologie waardevrij moet zijn: de richting die vindt dat sociologie een empiri-
sche wetenschap is en zich op feiten moet beroepen, en de richting die vindt dat 
normativiteit een plaats heeft om zo ook onderscheid te maken tussen het mense-
lijke en het onmenselijke. In beide vragen wil Hoefnagels zich niet vastleggen op 
een positie, maar in zijn behandeling van de geschiedenis van de sociologie in het 
eerste hoofdstuk komt zijn voorkeur voor de generaliserende en objectieve so-
ciologie wel naar voren. In zijn poging een breed publiek aan te spreken met zijn 
inleiding, neemt hij vervolgens sociale problemen en in het bijzonder de sociale 
kwestie als uitgangspunt voor ‘[…] onze verkenningstocht in het gebied van het 
sociale’. Ook hier onderscheidt hij twee richtingen. De eerste is de richting die de 
goddelijke openbaring wil toepassen op sociale problemen om ze zo op te lossen. 

31  K. Wils (2005). De omweg van de wetenschap: Het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectu-
ele cultuur, 1854-1914. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 346-354.
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Dit noemt hij katholieke sociologie of christelijke maatschappijleer en omdat ze 
vooral op seminaries onderwezen werd ‘seminariesociologie’. Aengenent is voor 
hem een typisch voorbeeld van deze ‘seminariesociologie’. Deze vorm wijst de 
moderne tijd aan als oorzaak van de problemen en wil de mensen in juiste zin 
opvoeden en de samenleving op een goede manier ordenen. Maar omdat volgens 
Hoefnagels in deze stroming de problemen niet eerst goed onderzocht worden, is 
volgens hem onduidelijk of de aanbevelingen ook helpen bij het oplossen van de 
sociale problematiek. De tweede richting probeert dat wel te doen: eerst kennis 
verzamelen en ordenen, dan problemen aanpakken. Hoefnagels wijst hierbij op 
Comte en Durkheim. Deze richting heeft zijn voorkeur.32

Al eerder plaatste Banning Aengenent in dezelfde normatieve traditie,33 alleen 
veel positiever dan Hoefnagels. Banning tast in zijn werk de verhoudingen af tus-
sen enkele sociale wetenschappen en de theologie. In de conclusie bepaalt hij de 
taak van de theologie als het doordenken van de christelijke norm voor het sociale 
leven. Dit doordenken kan men, zo vindt Banning, ook vanuit de sociologie doen. 
Daar het geloofsleven sociaal van aard is en door het sociale bepaald wordt, is een 
doordenking van de sociale structuren nodig om te zien hoe de ‘waardering voor 
de godsdienst’ door dat sociale wordt teruggedrongen, en kan er dus van de so-
ciologie geleerd worden waar de aanknopingspunten zijn om deze ontwikkeling 
tegen te gaan – het verdedigen van het christelijk geloof is de inzet van Banning. 
Hij is van oordeel dat de katholieken beter gezien hebben dan de protestanten dat 
de miserabele toestand van de brede bevolking als gevolg van de sociaaleconomi-
sche veranderingen – de sociale kwestie – de oorzaak is voor hun afkeer van kerk 
en geloof. Hij wijst hierbij op Duitse auteurs als Von Ketteler en Steffes, en op 
Aengenent: ‘Ook het Nederlandse Katholicisme heeft sinds lang begrepen, dat 
een verdediging van het geloof tans een sociologische studie tot onverbiddelijke 
voorwaarde heeft; het werk van Mons. Aengenent […] [is] er o.a. sprekend be-
wijs van’. In de bijbehorende voetnoot (‘Een goed overzicht van de hedendaag-
se Katholieke sociologie (waaronder steeds sociaalfilosofie inbegrepen is) […]’) 
maakt Banning duidelijk dat de sociaal-ethische en filosofische richting voor hem 
onderdeel is van de bredere sociologische wetenschap. In een later werk typeert 
Banning Aengenent niet als socioloog, maar zoals hij in de geschiedenis bekend 
is, als hoofdpersoon in de katholieke sociale beweging.34

In de algemene overzichten over de geschiedenis van de sociologie komt de 
stroming waarin Aengenent zich beweegt, de christliche Sozialwissenschaft om de 
Duitse term te gebruiken, niet terug. Dat is ook niet zo vreemd, omdat die over-
zichten de geschiedenis weergeven van de sociologie as-we-know-it, waarvan de 
weg zich begin twintigste eeuw scheidde van de ethische richting. In het over-
zicht van Heilbron komt die gezamenlijke geschiedenis nog naar voren: tot de 
negentiende eeuw liep de vraag hoe de samenleving in elkaar zit en de vraag hoe 

32  H. Hoefnagels (1964). De problemen van het menselijk samenleven: Inleiding tot het sociologisch denken. 
Roermond-Maaseik: J.J. Romen & zonen, pp. 7-32.
33  W. Banning (1936). Theologie en sociologie: Een terreinverkenning en inleiding. Assen: Van Gorcum & 
comp, pp. 167-171.
34  W. Banning (1962). Hedendaagse sociale bewegingen: Achtergronden en beginselen. Arnhem: Van Log-
hum Slaterus (7e, omgewerkte druk), pp. 72-77.
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de samenleving in elkaar zou moeten zitten bij verschillende auteurs door elkaar 
heen, zo schrijft hij.35 In de loop van de tijd, en onder invloed van de natuurwe-
tenschappen, ontwikkelde zich het denken over het sociale steeds meer tot maat-
schappijwetenschap en tenslotte tot sociologie.36 Aengenent noemt hij echter niet. 
Ook in het overzicht van Goddijn et al. komen de ethische richting en de invloed 
van Aengenent niet terug.37 Het gehele werk staat in de lijn van de empirische, 
analytische, positivistische sociologie. Ook bij de inleiding van Laeyen decker is 
er geen aandacht voor de christliche Sozialwissenschaft als stroming.38 In een korte 
paragraaf geeft hij wel aan dat er drie grote ideologische stromingen zijn – liberalis-
me, radicalisme en conservatisme – die het beeld dat mensen van de werkelijkheid 
hebben beïnvloeden, en dat deze beelden ook in de sociologie en bij bepaalde so-
ciologen doorwerken. Maar uitwerken doet hij deze normatieve stromingen niet.

Ook in andere overzichten is er weinig aandacht en/of waardering voor Aen-
genent en de christelijke sociologie. Volgens Van Doorn ontstaat de sociologie 
in Nederland eind negentiende eeuw als reactie op de sociale kwestie en heeft zij 
aanvankelijk een moralistische en dogmatische ondertoon gericht op praktische 
en politieke consequenties, waarbij Van Doorn vooral aandacht besteedt aan de 
liberalen en de marxisten. Over de confessionele pogingen schrijft hij twee korte 
alinea’s: hun ‘zelfgewilde isolement [is] een soortgelijk doodlopend slop’ en dat 
wat met sociologie wordt aangeduid is ‘in feite weinig anders dan […] polemi-
sche sociale ethiek, toegepast op de “sociale questie” ’.39 Met name bij de katholie-
ken hekelt hij de afwezigheid van en waardering voor positivistische sociologie. 
Daarna beschrijft hij hoe de sociologie via de economie, antropologie, en rechts-
wetenschap positivistischer wordt, met veel aandacht voor de rol van Steinmetz. 
De ethische richting verdwijnt dan uit beeld. Hoewel Jonker zich op een aantal 
punten sterk afzet tegen de historiografische visie van Van Doorn, deelt hij diens 
mening over de pogingen ‘[…] om tot confessionele varianten of tegenhangers 
van de sociologie te komen’ als weinig inspirerend.40 Ook Gastelaars begint haar 
geschiedenis van de Nederlandse sociologie bij Steinmetz, maar geeft toe een ‘[…] 
blinde vlek te helpen reproduceren’ als ze de filosofische en ethische stromingen 
(katholiek, protestants en liberaal) niet zou noemen ‘[…] die verguisd werden in 
het positivistisch georiënteerde Nederlandse wetenschappelijke bestel’.41 Ze wijst 

35  J. Heilbron (1990). Het ontstaan van de sociologie. Amsterdam: Prometheus.
36  Zie ook B. van de Kerckhove (1996). Het ontstaan van de maatschappijwetenschappen. In J. van Hoof 
& J. van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving: Maatschappelijke veranderingen van de 
industriële omwenteling tot in de 21ste eeuw (pp. 73-96). Amsterdam-Meppel: Boom.
37 Waarbij de eerste auteur nota bene hoogleraar was aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Am-
sterdam, een kerkelijke ambtsopleiding – H.P.M. Goddijn et al. (1977). Geschiedenis van de sociologie: Ach-
tergronden, hoofdpersonen en richtingen. Meppel: Boom (4e, herziene en uitgebreide druk).
38  L. Laeyendecker (1981). Orde, verandering, ongelijkheid: Een inleiding tot de geschiedenis van de socio-
logie. Amsterdam-Meppel: Boom.
39  J.A.A. van Doorn (1964).  Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie. Utrecht: Bijleveld, pp. 22-23; 
een mening die in genuanceerdere vorm gedeeld wordt door H.P.M. Goddijn & J. Sloot (1978). Katholieke 
sociologie: Opkomst en ondergang van een sociale leer. In F. Bovenkerk et al. (red.), Toen en thans: De sociale 
wetenschappen in de jaren dertig en nu (pp. 168-174). Baarn: Ambo.
40  E. Jonker (1988). De sociologische verleiding: Sociologie, sociaal-democratie en de welvaartsstaat. Gronin-
gen: Wolters-Noordhoff-Forsten, pp. 80-96.
41  M. Gastelaars (1985). Een geregeld leven: Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1985. Amster-
dam: sua, p. 72.
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erop dat deze stromingen academisch gevestigd waren en de legitimatie gaven 
voor praktische ingrepen binnen het kader van de zuil. Ook wijst ze op de be-
langrijke rol die deze ideeën gingen spelen in de crisistijd 1928-1933, waarbij ze de 
basis waren voor de concurrerende visies op de reorganisatie van de Nederlandse 
en Europese samenlevingen. 

Concluderend kan gezegd worden dat Aengenent in een sociologische traditie 
staat die al in het begin van de twintigste eeuw in toenemende mate aan invloed 
had verloren. Deze traditie wilde niet zozeer empirische kennis verzamelen, maar 
(in dit geval vanuit het christelijke gedachtegoed) nadenken over de samenleving 
en vooral over de wenselijke inrichting daarvan. Wat niet per se hoeft te beteke-
nen dat ze zich van empirie niets aantrok: dat was vaak de basis waarop ze haar 
voorstellen presenteerde. Onder invloed van de ontwikkeling van de algehele we-
tenschap in een meer empirische richting zou deze stroming uiteindelijk gemargi-
naliseerd worden in het wetenschappelijk discours en niet langer als ‘sociologie’ 
gezien worden. Tentatief kunnen we misschien zeggen dat in Nederland – als 
gevolg van de verzuiling – de levensbeschouwelijke strijd om de inrichting van de 
moderne samenleving, en de daarbij behorende intellectuele invloed van de semi-
naries en geestelijken, groter was dan in andere landen, waardoor deze vorm van 
christelijke sociologie van belang kon blijven en zelfs tot een zekere renaissance 
kon komen in de eerste helft van de twintigste eeuw.42 De auteurs van deze chris-
telijke sociologie (zowel katholiek als protestant) konden daardoor ook publieke 
betekenis krijgen. Maar in wetenschappelijke zin, vanuit het oogpunt van wat we 
nu als sociologie zien, speelden ze bij de verdere ontwikkeling van de sociologie 
geen belangrijke rol. Dat blijkt ook wel daaruit dat deze richting aan de universi-
teiten, confessioneel of openbaar, geen vaste voet heeft gekregen in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Duitsland waar de christliche Sozialwissenschaft nog steeds een 
belangrijk vakgebied is.

3.4 De sociologische overzichten

3.4.1 Aantallen besproken werken

Een inzicht in de sociologie van Aengenent bieden verder de ‘sociologische over-
zichten’ die hij publiceerde, uitgebreide besprekingen van actuele publicaties. De 
eerste twee overzichten verschenen in De Katholiek in 1908 en de laatste in 1924. 
In deze periode zijn 27 overzichten gepubliceerd, bijna allemaal van de hand van 
Aengenent. Uitzonderingen zijn het derde overzicht dat niet was te vinden maar 
als we een redactionele telfout in aanmerking nemen betreft het hier een recensie 
door Liesker in de uitgave van 1908. Het overzicht met het nummer 21 is samen-

42  E. Sengers & H. Noordegraaf (2013). Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in den Niederlanden: Weltan-
schauliche Versäulung im Umbruch. In K. Gabriel, H.-R. Reuter, A. Kurschat & S. Leibold (red.), Religion 
und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa: Konstellationen – Kulturen – Konflikte (pp. 247-277). Tübingen: Mohr 
Siebeck.
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gesteld door de niet nader bekende D. de Kok, die door zijn veel voorkomende 
familienaam ook moeilijk op te sporen is. Het grote aantal bijdragen van Aen-
genent onderstreept diens dominantie in het katholieke intellectuele debat over 
de sociale kwestie, tenminste in West-Nederland: De Katholiek was een uitgave 
van het seminarie Warmond, het seminarie van het bisdom Haarlem dat zich uit-
strekte van Terschelling tot de Zeeuwse eilanden. Vlak voor zijn aantreden als 
bisschop houden de overzichten op en ze zijn ook niet door een ander voortgezet. 
Opvallend is dat de sociologische overzichten de enige overzichtsartikelen zijn in 
het blad, recensies op andere terreinen bespreken individuele werken. Vanwaar 
deze bijzondere status? Het was de bedoeling van de redactie, zo zegt Aengenent 
in het ‘woord vooraf’ bij het eerste overzicht,43 elk kwartaal met een dergelijk 
overzicht te komen. Blijkbaar had de sociale kwestie en de wetenschappelijke 
reflectie erop grote prioriteit bij het grootseminarie.

Hoeveel werken Aengenent per jaar recenseerde wordt weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Aantal besproken publicaties in de sociologische overzichten, per 

jaar

Jaar Aantal werken Jaar Aantal werken

1908 12 1918 11

1909 16 1919 6

1910 10 1920 rentespecial

1911 5 1921 geen bespreking

1912 9 1922 5

1913 6 1923 6

1914 6 1924 4

1915 10

1916 9 Totaal 123

1917 8 Gemiddeld 8,2

Bron: De Katholiek, 1908-1924.

In de periode 1908-1924 heeft hij 123 werkjes en werken besproken, gemiddeld 8,2 
per jaar waarin een overzicht is verschenen. Het betreft een grote diversiteit aan 
werken: pamfletten en brochures, (overheids)rapporten en adviezen, handboe-
ken en encyclopedieën, monografieën (soms meerdelig), en delen uit reeksen. De 
productie op jaarbasis liep sterk uiteen. In de eerste drie jaren lag de productie ver 
boven het gemiddelde, wat mogelijk te verklaren is door beginnend enthousiasme 
of een gevoel van urgentie. Ook in de periode 1915-1918 lag het aantal besproken 
werken op of boven het gemiddelde. Een verklaring hiervoor ligt minder voor 
de hand. We zouden kunnen denken dat toen bepaalde sociale kwesties sterk 

43  Aengenent, Sociologisch overzicht, aldaar 52.
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naar voren kwamen, maar uit de behandelde thema’s blijkt dat niet. De Eerste 
Wereldoorlog die op dat moment Europa in zijn greep hield raakte Nederland 
niet rechtstreeks en het speelt ook geen rol in de behandelde thema’s. In de 
tussenliggende periodes 1911-1914 en 1919-1924 vlakt het aantal besprekingen af. 
Misschien werd er minder gepubliceerd, misschien legden andere werkzaamheden 
beslag op Aengenents tijd. In 1921 was er geen sociologisch overzicht, in 1920 
was er een special over het rentevraagstuk. Aengenent verwijst daarin naar ‘[…] de 
besprekingen […], die gedurende de laatste maanden in couranten en tijdschriften 
gepubliceerd werden […]’.44 Kennelijk voelde hij zich geroepen daarover zijn ei-
gen mening te geven. Uit de literatuur over de sociale geschiedenis in Nederland 
wordt niet duidelijk naar welk maatschappelijk debat zijn bijdrage verwijst. Daar 
het geen overzicht betreft in de zin van een literatuurbespreking blijft het hier 
buiten beschouwing.

3.4.2 Besproken thema’s

De sociologische belangstelling van Aengenent wordt duidelijker door te kijken 
naar de thema’s die hij behandelde in de sociologische overzichten. In tabel 3.2 is 
aangegeven hoeveel werken over een bepaald thema besproken zijn.

Tabel 3.2 Thema’s in de sociologische overzichten

Thema Aantal werken

Economie 31

Sociale kwestie 29

Zedelijkheid/vrouw/moraal 19

Katholieken, openbaar leven, kerk&staat 15

Standsorganisatie en vakbeweging 14

Socialisme/sociaaldemocratie 13

Overige 2

Totaal 123

Bron: De Katholiek, 1908-1924.

Het thema dat het meest voorkomt is dat van de economische vraagstukken. 
In deze rubriek bevinden zich veel werken op het gebied van wat de politieke 
economie genoemd kan worden: de verhouding tussen staat, producenten en 
consumenten in het economisch leven. Onder de gerecenseerde werken zijn ver-
schillende (historische) publicaties die een inleiding geven in het vakgebied van 
de economie; zo worden alle drie de delen van Heinrich Pesch’ Lehrbuch der 
national-ökonomie besproken. Maar ook werken over invoerrechten, collectieve 
arbeidsovereenkomsten, het rentevraagstuk (wederom), en vormen van bedrijfs-

44  J.D.J. Aengenent (1920). Sociologisch overzicht xxiv. De Katholiek, (157), 387-407, aldaar 387.
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organisatie komen hierin aan bod. Met deze thema’s plaatst Aengenent zich in 
het midden van de vraagstukken van zijn tijd. Het wilde kapitalisme van de ne-
gentiende eeuw wordt langzaamaan vervangen door meer geordende vormen, de 
basis wordt gelegd voor de latere verzorgingsstaten. Ook de katholieken in ver-
schillende Europese landen willen bijdragen aan dit project, hiertoe opgeroepen 
door Rerum novarum. Een gedegen kennis van de economische structuren en de 
gevolgen daarvan is daarom vereist, enerzijds om de keuzes goed te verantwoor-
den en anderzijds om een (normatief) oordeel erover te kunnen vellen en de eigen 
positie tegenover de andersdenkenden te verantwoorden. Bovendien vormt de 
economische kwestie de basis voor alle andere onderwerpen: de sociale kwestie, 
de zedelijkheid, de verhouding tot de staat en het socialisme, en de juiste organi-
satie van de arbeiders. Daarom verdiept Aengenent zich met name hierin.

Het tweede thema betreft de sociale kwestie, de kern van Aengenents sociologie. 
In deze rubriek zitten verschillende rapporten over de arbeidstoestanden in diver-
se bedrijfstakken, stukken over sociale c.q. arbeidswetgeving, arbeidstijden, socia-
le zekerheid, en armoede. De Christelijk-sociale studiën van Slotemaker de Bruïne 
komen meer dan eens naar aanleiding van verschillende drukken terug; ook wor-
den verschillende normatief-ethische werken besproken. De sociale kwestie was 
een van de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van de late negentiende en 
vroege twintigste eeuw. De sociale gevolgen van de industrialisering werden na 
enkele decennia duidelijk: urbanisering, slechte huisvesting, grootschalige armoe-
de, en werkloosheid, de problematiek van ouderen en arbeidsongeschikten, so-
ciale spanningen en normverlies et cetera. Op deze uitdagingen werden in Euro-
pa, Amerika, en Engeland verschillende antwoorden gegeven, en die antwoorden 
werden ook vanuit levensbeschouwelijk perspectief door socialisten, liberalen, en 
christenen bediscussieerd. Met de encycliek Rerum novarum reageerde de kerk 
voor het eerst op de uitdagingen die de nieuwe tijd ook aan de kerk en haar op-
stelling in de samenleving stelde. Aengenent wist zich sterk geïnspireerd door 
deze encycliek en dat moet een stimulans geweest zijn om de sociale problemen 
van zijn tijd te bestuderen.

Het derde prominente thema in de overzichten is de kwestie van de zedelijkheid, 
met name de positie van de vrouw. De werken die hier aan de orde komen gaan 
over co-educatie, de vorming der jeugd, de weelde en openbare onzedelijkheid, en 
politiek en moraal. Meerdere werken betreffen het vraagstuk van de vrouw in het 
openbare leven, ook vanuit religieus oogpunt (bijvoorbeeld Jesus Christus und 
die Frau). Ook zijn in deze rubriek verschillende algemene moraaltheologische 
werken opgenomen. Hiermee oriënteert Aengenent zich op onderwerpen die van 
centraal belang waren voor de opbouw van de zuilen.45 Met de moderne tijd wij-
zigden ook de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen mochten stu-
deren, later ook stemmen, gingen zelfstandig beroepen uitoefenen, kregen vrijere 
omgangsvormen, werden gelijkwaardiger aan mannen in veel opzichten. Deze 
ontwikkelingen waren een concrete uitdaging aan de christelijke normen die, zo-

45  S. Stuurman (1983). Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat: Aspecten van de ontwikkeling van de moder-
ne staat in Nederland. Nijmegen: sun, pp. 202-255; zie verder hoofdstuk zes.



 3.4 De sociologische overzichten  95

als christenen het zelf zagen, de basis waren van de samenleving. Bovendien kwa-
men er steeds meer verschillende visies op deze verhoudingen, bijvoorbeeld in de 
socialistische beweging maar ook vanuit het Malthusianisme, waarop de kerken 
een antwoord moesten en wilden formuleren. De controle op jeugd, vrouw, en 
gezin werd een van de fundamenten waarop de zuilen gebouwd werden. Voor 
Aengenent was dit ook een belangrijk thema, zo blijkt uit de keuze van de door 
hem gerecenseerde werken.

Het vierde grote thema in de sociologische overzichten is de plaats van katho-
lieken in het openbare leven. Het betreft hier een zeer divers palet van werken 
over de verhouding tussen kerk en staat en de verhoudingen tussen katholieken 
en hun verenigingen. Opvallend is dat er verschillende protestantse auteurs op 
dit gebied besproken worden, zoals een brochure in de anti-revolutionaire reeks 
‘Christendom en maatschappij’ over de houding tegenover het openbaar onder-
wijs, en een druk én herdruk van Kuypers Anti-revolutionaire staatskunde. De 
gereformeerden, wier emancipatiestreven aan dat van de katholieken voorafging, 
hadden al ervaring opgedaan op dit gebied, en hun opvattingen over de soeverei-
niteit in eigen kring hadden overlap met de gedachten over subsidiariteit zoals 
die in katholieke kring (door Pesch) ontwikkeld werden. Verder is opvallend dat 
deze rubriek verschillende Duitse uitgaven kent. Diverse uitgaven over de zoge-
naamde Gewerkschaftsstreit in Duitsland werden besproken. Het ging daarin om 
de vraag of katholieken lid mochten worden van algemene vakbonden of dat ze in 
katholieke organisaties moesten blijven. Deze discussie zou later ook in Neder-
land opspelen en Aengenent zou daarin een belangrijke rol krijgen.46 Ook andere 
Duitse werken komen in deze categorie voor, bijvoorbeeld Der soziale Katho-
lizismus in Deutschland, een werk over Die Autorität der Kirche in weltlichen 
Dingen, en een geschiedkundig boek over Soziales Leben in der ersten Kirche, dat 
bij nader inzien vanuit historisch perspectief blijkt toe te lichten hoe de katholie-
ken zich in Aengenents tijd op te stellen hebben. Na de Kulturkampf47 waren dit 
soort vragen in Duitsland natuurlijk van het hoogste belang en Aengenent wilde 
blijkbaar leren van de daar opgedane ervaringen. Veel van de inzichten zullen 
vervolgens aan de orde gesteld zijn bij de katholiekendagen waarvan Aengenent 
bestuurslid was en waar hij ook regelmatig een rede hield.

Een ander terugkerend thema was standsorganisatie en vakbeweging. In het 
overzicht van besproken werken komen verschillende studies voor over standen, 
beroepsgroepen, en vakorganisaties, ook vanuit historisch perspectief. Zo zijn 
er boeken over de middenstand en de boerenstand (van de norbertijn-socioloog 
Gerlacus van den Elsen), historische overzichten over de beroepen in Namen en 
Antwerpen, boeken over de vakbeweging, en adviezen over de rk-organisaties 
van ondernemers, middenstanders, juristen en in de land- en tuinbouw. Zoals 

46  De discussie tussen de (interconfessionele) richting van Keulen-Mönchengladbach en de (confessionele) 
Berlijnse richting zou uiteindelijk bij de Congregatie voor de Geloofsleer terechtkomen, waar kardinaal Van 
Rossum gevraagd werd een oordeel erover te vellen. Vastgehouden werd aan de confessionele richting; de 
interconfessionele moest een echte uitzondering blijven – Weiss, Glaubenswächter Van Rossum, aldaar 101-
111. Voor de doorwerking van dit diplomatieke maar in de praktijk tot misverstanden leidende compromis in 
Nederland zie hoofdstuk vier.
47  De strijd van Bismarck tegen de katholieken in het jonge Duitse keizerrijk.
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hierboven aangegeven ging het debat over de vraag: moeten de arbeiders lid zijn 
van interconfessionele of van confessionele vakorganisaties, en ook over de daar-
onder liggende vraag of het vakorganisaties of standsorganisaties moesten zijn 
die alle belangen van de arbeider moesten behartigen. In deze kwestie stond de 
mening van Aengenent en Aalberse tegenover die van Ariëns (uit het bisdom 
Utrecht)48 en Poels (uit het bisdom Roermond): de eersten waren voor vakver-
enigingen, de anderen voor standsorganisaties. Ondanks zijn voorkeur bereidde 
Aengenent (als voorzitter van de commissie om deze kwestie te beslechten) een 
advies voor dat inhield dat katholieke arbeiders die lid waren van een vakorga-
nisatie ook lid moesten worden van een standsorganisatie; een besluit dat tot na 
de Tweede Wereldoorlog van kracht bleef. Aengenent speelde in deze discussies 
een belangrijke rol en hij vormde zijn mening op basis van de actuele literatuur.

Het laatste thema betreft het socialisme en de sociaaldemocratie. Hierbij wor-
den verschillende overzichtswerken besproken, sommige ook normatief van aard. 
Maar er zijn ook enkele werken uit de socialistische beweging zelf die in deze 
rubriek aan de orde worden gesteld, zoals Kautsky’s Ethiek en materialistische 
geschiedbeschouwing,49 Bernsteins Revisionisme in de sociaaldemocratie (vertaald 
door Vliegen), Engels’ Over de oorsprong van de familie, het eigendom en de 
staat (vertaald door Pannekoek), en Troelstra’s Wereldoorlog en sociaaldemocra-
tie. Ook hield Aengenent zich op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het 
socialisme, zoals blijkt uit de bespreking in 1924 van het boekje Vom Erfurter 
zum Görlitzer Programm.50 Het socialisme was een belangrijk thema omdat het 
in het interbellum één van de wereldbeschouwingen en sociale bewegingen was 
die met liberale en christelijke bewegingen streden over de wenselijke inrichting 
van de samenleving. Daarom was het noodzakelijk goed op de hoogte te blijven 
van de uitgangspunten en ontwikkelingen daarin. In zijn Leerboek der sociologie 
komt deze aandacht duidelijk naar voren. Nadat Aengenent het sociale vraagstuk 
heeft ingeleid geeft hij de drie grote concurrerende ideeën daarover aan: 13 pagi-
na’s wijdt hij aan het economisch liberalisme, 54 pagina’s aan het socialisme, en 64 
pagina’s aan het christelijk antwoord van het solidarisme. 

3.4.3 Herkomst besproken werken

Tenslotte: waar haalde Aengenent zijn inspiratie vandaan? Keek hij alleen naar 
Nederland of was hij breder georiënteerd? De meerderheid van de besproken 
werken in de sociologische overzichten blijkt te komen uit Nederland. Dat zal 
zeker ook te maken hebben met de aan de redactie toegezonden werken, de posi-
tie die Aengenent in begon te nemen als voordenker binnen de katholiek-sociale 
beweging, en het publiek waarvoor hij schreef. Iets minder dan de helft van de 
werken komt uit het buitenland, met name Duitsland. Een mogelijke verklaring 
daarvoor is dat hij in de Duitse kerk en samenleving verschillende problemen 

48  G.F. Deems (2011). Een ‘andere’ Ariëns: De doctrina socialis van dr. Alfons Ariëns (1860-1928), een we-
tenschappelijke proeve op het gebied van de theologie. Almere: Van de Berg.
49  Vertaald door Gorter; een thema dat ook direct raakt aan Aengenents filosofische leeropdracht.
50  Op het partijcongres in Görlitz in 1921 werd de spd een sociaaldemocratische partij.
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herkende en de daar gegeven antwoorden voor Nederland relevant achtte. Het 
werk van Pesch51 kan ook bepalend geweest zijn voor zijn belangstelling voor 
Duitsland. Daarnaast spelen Belgische werken een belangrijke rol. Dit is vanwe-
ge overeenkomsten in taal, cultuur, en religie voor de hand liggend, maar door 
de vroege industrialisering waren de sociale problemen in België veel ernstiger 
en duidelijker zichtbaar. Ook hiervan kon men dus in Nederland iets leren. De 
Italiaanse werken komen pas aan het begin van de jaren twintig voor: heeft dat te 
maken met de ultramontaanse tendensen in de kerk, de sterkere centralisering van 
de kerk uit Rome? 

Vanuit huidig perspectief is opvallend dat Engelstalige werken ontbreken. Dat 
kan komen doordat Aengenent de taal niet machtig was (in zijn opleiding was 
Frans de toonaangevende taal) of doordat de Engelstalige sociologische literatuur 
sterk empirisch en minder ethisch was en hem daardoor minder interesseerde. 
Deze gedachte wordt bevestigd door Vidler, die Frankrijk, Duitsland, België, en 
Italië bespreekt als de kernlanden van het sociaal-katholicisme.52 Aan gebrek aan 
overeenkomsten met Nederland zal het niet gelegen hebben: de maatschappelijke 
problemen en de bijbehorende positiebepaling van de katholieken als minderheid 
in de samenleving waren in Groot-Brittannië en Nederland identiek.

Wat verder opvalt, is de irenische houding die Aengenent inneemt in de be-
spreking van de werken. Hij laat zich graag informeren door primaire werken, 
zoals blijkt uit zijn bespreking van publicaties van protestantse en socialistische 
auteurs. Bij protestanten, katholieken, liberalen, en socialisten heeft hij zowel 
waarderende woorden als ook, waar nodig, kritische bedenkingen. Nu hoort dit 
natuurlijk ook bij het genre van de recensie, dat men naast kritische ook altijd eni-

51  Van belang voor zijn vriend en leermeester Aalberse; mogelijk heeft Aengenent Pesch ontmoet in Valken-
burg waar deze enige tijd verbleef en ook is overleden.
52  A.R. Vidler (1964). A century of social Catholicism 1820-1920. Londen: s.p.c.k.

Tabel 3.3 Herkomst besproken werken in de sociologische overzichten

Land Aantal Opmerkingen

Nederland 65 1 boek in Duits

Duitsland 29 6 in Nederlandse vertaling/bewerking
1 Latijns handboek

België 17 1 Latijns handboek

Frankrijk 6 1 in Duitse vertaling

Italië 3

Spanje 1 1 Nederlandse vertaling

Zwitserland 1

Engeland 1 1 in Nederlandse vertaling/bewerking

Totaal 123

Bron: De Katholiek, 1908-1924.
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ge positieve woorden voor het besprokene over heeft. Toch verrast de openheid 
de lezer van na de verzuiling, omdat het beeld heerst dat men in die tijd grotere 
oogkleppen had. Aan de andere kant hoort Aengenents open oriëntatie bij de ver-
zuiling zoals Lijphart en Simons/Winkeler (voor de periode na 1945) aangetoond 
hebben: in de zuil waren de leden afgezonderd, maar de elites van de zuil stonden 
in open contact met elkaar en pacificeerden op die manier de potentiële conflicten 
die door de elites werden opgeroepen om het mobilisatieniveau hoog te houden.53 
De openheid van Aengenent kende wel zijn grenzen. Zo valt bijvoorbeeld op dat 
de katholieke en protestantse auteurs eerder het voordeel van de twijfel krijgen, 
en dat socialistische en liberale auteurs het door hun verkeerde uitgangspunten 
eigenlijk sowieso niet goed konden doen. Ook in die zin is Aengenent een typisch 
voorbeeld van verzuilde sociologie.

Uit de ‘Sociologische overzichten’ blijkt dat Aengenent een hoge productie 
had. Gemiddeld werden ruim 8 werken per publicatiejaar besproken. Blijkbaar 
vond ook de redactie van De katholiek de sociale kwestie dermate van belang 
dat Aengenent de volledige en exclusieve ruimte kreeg om de sociale kwestie te 
behandelen. Aengenent bleef consistent rondom een aantal thema’s werken. Waar 
Aalberse de staatsrechtelijke ideeën van Pesch uitwerkte, volgt Aengenent meer 
de economische en sociale lijn. Hierdoor kan hij diverse thema’s aanroeren zo-
als het sociale vraagstuk en de zedelijkheidskwestie, de juiste organisatie voor de 
belangen van de arbeiders, de plaats van de katholieken in de samenleving en de 
verhouding tot het socialisme. Dit waren de actuele thema’s van die tijd, en niet 
alleen voor katholieken. Aengenent liet zich daarbij inspireren door binnenland-
se, maar ook door buitenlandse werken – hij had daarbij een open blik voor de 
ontwikkeling in andere landen en vond blijkbaar dat daar voor de Nederlandse 
situatie wat van te leren viel. Ook in de keuze van de auteurs was hij geenszins 
eenkennig en beperkt tot de katholieke wereld: veel primaire werken worden be-
sproken, ook van niet-katholieke auteurs. Hij wilde zich blijkbaar direct op de 
hoogte stellen van bepaalde ontwikkelingen, en niet uit de secundaire literatuur. 
De beoordeling van de literatuur wordt dan wel binnen het ideologisch kader van 
de zuil behandeld.

3.5 Roomsche sociologie

De specifieke insteek van Aengenent als socioloog wordt tenslotte duidelijk in zijn 
reactie op een recensie van zijn Leerboek der sociologie door Durk van Blom.54 
Van Blom promoveerde aan de Leidse universiteit in 1900 tot doctor in de rechten 
en werd daarna hoofdredacteur van Het Vaderland. In 1907 werd hij benoemd 
tot hoogleraar aan de Technische Hoogeschool in Delft, voor de vakken staats-, 

53  A. Lijphart (1968). The politics of accommodation: Pluralism and democracy in the Netherlands. Berkeley: 
University of California Press; E. Simons & L. Winkeler (1987). Het verraad der clercken: Intellectuelen en 
hun rol in de ontwikkelingen in het Nederlands katholicisme na 1945. Baarn: Arbor.
54  D. van Blom (1910). Roomsche sociologie. De Gids, 74, 278-291.
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administratief en handelsrecht, later economie en arbeidsrecht – naast enkele be-
noemingen tot bijzonder hoogleraar. In deze periode, waarin hij ook de recen-
sie van Aengenents werk schreef, ging hij zich steeds meer interesseren voor de 
sociale kwestie, de opkomst van de sociaaldemocratie, kortom: de sociaal-maat-
schappelijke kanten van het recht en de economie. In 1916 werd hij benoemd tot 
gewoon hoogleraar in de economie en statistiek aan de Leidse Universiteit. De 
veel gelauwerde professor overleed op 60-jarige leeftijd in 1938.55 In een bijdra-
ge van Bots in het Biografisch Woordenboek van Nederland wordt hij als links- 
liberaal getypeerd, wat ook uit zijn reactie op het Leerboek der sociologie blijkt.

De openingszin van zijn bespreking van het Leerboek zet meteen de toon: ‘Be-
scheiden zoekers naar maatschappelijke waarheid zijn onze roomsche sociologen 
niet; zij weten reeds en wijzen den weg’. Iets verderop in de inleiding zegt hij 
dat hij zich wil oriënteren op wat hij ziet als de kern van het boek, dat de sociale 
kwestie gezien wordt als een probleem van ‘godsdienstig-zedelijken aard’. Hier-
boven werd al beschreven dat dit een kenmerk is van deze manier van sociologie 
bedrijven. De ‘niet-roomsche’ lezer zou volgens Van Blom voor een groot deel 
mee kunnen gaan in de analyses van Aengenent, maar er zijn drie punten waarop 
hij wil reageren. Ten eerste wijst hij erop dat Aengenent enkele beginselen en 
feiten naar voren haalt waarin de oorzaken van de sociale kwestie zouden liggen. 
Renaissance, Reformatie, Verlichting, Franse Revolutie, en verder de moderne 
samenleving als geheel zijn volgens Aengenent de oorzaken ervan dat de samen-
leving zich heeft afgewend van de leer van de kerk en zo de problemen van de so-
ciale kwestie over zich heeft afgeroepen. Van Blom gunt Aengenent deze mening, 
maar volgens hem haalt Aengenent veel te snel en onduidelijk oorzaak en gevolg 
door elkaar. Het tweede punt waarop Van Blom de vinger legt is de uniciteit die 
Aengenent voor zijn leer claimt. Volgens de recensent ligt de opvatting van Aen-
genent over de samenleving en de verhouding tot de staat dichter bij de leer van de 
jong-liberalen dan hij toegeeft, wat zijns inziens komt door een verkeerd gebruik 
van het begrip ‘natuurrecht’. Daarbij wijst hij op verschillende inconsistenties en 
hiaten in het boek. Het derde punt is dat hij Aengenent verwijt veel te dicht bij 
de katholieke leer te blijven en te weinig zelfstandig te denken. Hier komt een 
praktisch element naar voren: daardoor zonderen de katholieken zich op weten-
schappelijk en maatschappelijk gebied af, terwijl het voor de oplossing van de so-
ciale problemen juist goed zou zijn als de katholieken meer zouden samenwerken 
met anderen. ‘Het sociale doel, dat zich de Kerk en haar gezaghebbende organen 
stellen, wordt door dit typisch clericalisme niet bevorderd. En door hun nauw 
daaraan verwante exclusivisme evenmin’.

De precieze redenen en achtergronden van Van Bloms kritiek zijn hier niet van 
groot belang; wel hoe Aengenent hierop reageert en zijn eigen standpunt ver-
woordt.56 Hij waardeert de schrijver van de recensie omdat hij met de drie boven-
genoemde punten de kern raakt van wat een ‘roomsche sociologie’ is, en hij gaat 

55  C.A. Verrijn Stuart (1938). Prof.mr. D. van Blom: 19 december 1877-29 november 1938. De economist, 
87(1), 853-856; E.M. Meyers (1938-1939). Levensbericht van Durk van Blom (19 december 1877-29 november 
1938). Jaarboek, 191-204.
56  J.D.J. Aengenent (1910). Een oordeel over roomsche sociologie in De Gids. De Katholiek, (137), 385-406.
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in zijn reactie op alle drie de punten in. Ten eerste de kwestie van de oorzaken 
en de gevolgen van de problemen in de moderne samenleving. Aengenent leest in 
de reactie van Van Blom enerzijds dat hij vindt dat de katholieke kerk door haar 
houding in de middeleeuwen de reactie van de moderne stromingen heeft opge-
roepen, en daardoor zelf mede schuldig is aan de oorzaken die ze nu bestrijdt. 
Met enkele intellectuele spitsvondigheden reageert Aengenent hierop. Anderzijds 
leest Aengenent in dit gedeelte het verwijt dat de katholieke kerk terug wil naar de 
middeleeuwse verhoudingen. Dit verwijt pareert hij krachtig: ‘De katholieke so-
ciologie streeft dus niet naar een terugkeer van middeleeuwsche toestanden, maar 
alleen van middeleeuwsche beginselen’, die wel degelijk in de huidige context die-
nen te worden ingepast. Een katholieke sociologie zou dus in een nieuwe situatie 
nieuwe antwoorden moeten vinden. Het tweede verwijt ging over het gebruik van 
het begrip natuurrecht en betrof de verhouding tussen individu en staat. Aengen-
ent onderkent dat de ideeën van Van Blom en die van hem over de beperkte rol van 
de staat en de autonomie van de samenleving dicht tegen elkaar aanliggen, maar 
hij onderstreept toch de rol van het natuurrecht. Juist door de erkenning van het 
natuurrecht, aldus Aengenent, kan de katholieke sociologie de autonomie van de 
samenleving beargumenteren en zo de rol van de overheid beperken. Zonder na-
tuurrecht is de autonomie van de samenleving afhankelijk van het positieve recht 
en dus van de staat. De finesses hiervan zijn eerder rechtsfilosofisch van aard, maar 
voor de mens- en maatschappijvisie van Aengenent zijn ze relevant: de samenle-
ving met haar verbanden (gezin, kerk, vereniging) hebben een eigen autonomie 
ten opzichte van de staat. Het derde punt betreft de rol van de kerk. Hij verbaast 
zich erover dat Van Blom zich hieraan stoort, want hij ziet in hem een medestrij-
der voor de ethische richting in de sociologie. Als Van Blom het belang van de 
moraal erkent ‘[…] is het dan zoo onredelijk, dat de katholieke school de authen-
tieke leeraars en verdedigers der zedelijke beginselen volgt en gehoorzaamt […]?’ 
Tot afzondering leidt deze volgzaamheid geenszins, integendeel, juist het heb-
ben van een eigen identiteit geeft een goede basis voor een stevige samenwerking.

Aengenents sociologisch programma wordt door de reactie op Van Blom verder 
ingekleurd. Ten eerste wil hij teruggrijpen op de kerkelijke traditie en historische 
voorbeelden om te zoeken naar antwoorden voor zijn tijd. Niet om een terugkeer 
naar die toestanden gaat het hem, maar om de terugkeer naar de principes. Het 
voorbeeld van de middeleeuwse gilden is wat dat betreft sprekend: dit zweeft hem 
ook voor ogen bij de vakbeweging die hij zo noodzakelijk acht. Ten tweede pleit 
hij voor een terughoudende rol van de staat in sociale kwesties. Ook dit is een te-
rugkerend thema in de katholieke leer: de staat is noodzakelijk voor de sociale or-
dening, maar kan niet alles bewerken. De kerk en breder gezien het maatschappe-
lijk middenveld hebben een eigen opdracht voor het aardse en hemelse geluk van 
de mensen. Daar moet de staat niet in treden. Ten derde pleit hij voor een grote 
rol van het kerkelijk instituut in het denken over de maatschappelijke problemen. 
Als er al in ethische zin over de maatschappelijke problemen nagedacht wordt 
(naast de empirische, zo kunnen we na de derde paragraaf van dit hoofdstuk zeg-
gen), dan moeten we ook de instantie serieus nemen die voor katholieken daar ge-
zaghebbende antwoorden op geeft, i.e. de kerkelijke hiërarchie. Deze drie punten 
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karakteriseren Aengenents sociologie als rooms-katholiek: katholieke principes, 
subsidiariteit en kerkelijke hiërarchie. ‘Hiermede meenen wij het roomsche in 
onze sociologie voldoende te hebben gerechtvaardigd, en te hebben aangetoond, 
dat een roomsche sociologie recht heeft van bestaan’.57

3.6 Ethische, positieve en publieke sociologie

De normatieve, ethische, of filosofische studie van maatschappelijke problemen 
wordt tegenwoordig niet meer gerekend tot het sociologisch vakgebied. Daar-
voor is het in de loop van de twintigste eeuw tezeer beïnvloed door de empirische 
wetenschappen en hun methoden. Toch waren die grenzen tussen de ‘ethische’ 
en ‘positivistische’ wetenschapsbeoefening begin twintigste eeuw nog niet zo 
duidelijk. In de formatiefase van wat nu de gecanoniseerde sociologie is liepen 
empirische en normatieve scholen nog door elkaar heen. Dat heeft er ook mee 
te maken dat beide stromingen zich richtten op de studie van de sociale proble-
men en daarvoor waren zowel empirische als normatieve methoden nodig. Ook 
Aengenent die enerzijds staat voor de ethische benadering blijkt aan de andere 
kant, volgens Wils, bepalend geweest te zijn voor de empirische doorbraak in de 
katholieke wereld. Dat blijkt ook wel uit de thema’s en de werken die Aengenent 
bespreekt in de ‘sociologische overzichten’: hij verdiept zich grondig in de feite-
lijke situatie van arbeidsomstandigheden, wetgeving, economische processen, en 
dergelijke. Wat hij uiteindelijk met die gegevens doet, hoe hij ze interpreteert gaat 
tegen de visie van de positieve sociologie in. In de reactie op Van Blom verdedigt 
Aengenent fel de ethische richting in de sociale wetenschappen. Maar hij doet dat 
niet om zich af te zetten tegen anderen, hij ziet juist parallellen met de positie van 
Van Blom. Hij herkent zijn streven ook in zijn tegenstanders – blijkbaar waren er 
meer die de sociale wetenschappen zo opvatten.

Terugkijkend op het werk van Aengenent in de wetenschappelijke context van 
zijn tijd is onduidelijk waarom die ethische richting uit de sociologie is verdwe-
nen. Waarom zou bijvoorbeeld Marx wel in de canon van de empirische sociolo-
gie opgenomen kunnen worden, terwijl hij ook een duidelijk normatief en ethisch 
discours navolgt? Een verklaring zou kunnen zijn dat bij Marx vooral naar zijn 
historisch-empirische kanten wordt gekeken, terwijl zijn normatieve visie goed 
aansluit bij het links-progressieve discours van veel sociologen. Aengenent be-
hoort eerder bij de conservatieve sociologen en past niet zo goed in de canon. 
Maar de sociologie heeft vanaf het begin twee kanten gekend: enerzijds de foun-
ding fathers die de wereld wilden begrijpen om haar te veranderen, anderzijds 
de founding fathers die de sociale wereld wilden begrijpen om haar te behouden 
zoals ze is.58 De studie van het werk van Aengenent laat zien dat het verschil 
tussen empirische en ethische sociologie eerder als een glijdende schaal dan als 

57  Ibid., aldaar 406.
58  Zie H. de Jager & A.L. Mok (1999). Grondbeginselen der sociologie: Gezichtspunten en begrippen. Z.p.: 
Educatieve Partners Nederland (11e druk), p. 20, waarbij ze bij de conservatieve stroming geen namen noemen 
maar wel Marx, Durkheim en Weber bij de maatschappijkritische.
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twee strikt gescheiden scholen opgevat zou moeten worden: in de canon van de 
geschiedenis van de sociologie zou plaats moeten zijn voor beide.

De herbezinning op de normatieve kanten van de sociologie zou het vakge-
bied weer nieuwe maatschappelijke relevantie kunnen geven op de academie en 
in de samenleving.59 Ze moet in de strijd om haar voortbestaan opboksen tegen 
andere disciplines die veel meer studenten trekken. Disciplines die sterk lijken op 
sociologie en er eigenlijk uit zijn voortgekomen, maar nu geheel verzelfstandigd 
zijn. Wat is hierbij de eigenheid van sociologie? De neiging is groot, en gemak-
kelijk, om zich terug te trekken op het empirische vlak en de kwantitatieve stu-
dies. Daar is ook onderzoeksgeld voor te krijgen. Maar worden sociologen daar-
mee zichtbaarder in de samenleving?60 Aengenent kan misschien helpen om deze 
meer publieke functie van de sociologie te herontdekken. Dit is geen pleidooi 
voor een roomse sociologische school, of om het katholiek sociaal denken een 
belangrijkere rol te geven in de huidige sociologie – hoewel het laatste interessan-
te sociologische vraagstellingen op zou kunnen leveren. Maar misschien moeten 
normatieve en empirische sociologie nauwer samengaan in een publieke vorm van 
sociologie. Want de huidige sociologen die zichtbaar zijn in het maatschappelijk 
debat zijn nu juist degenen die zich ook kritisch uitlaten over maatschappelijke 
processen: Jan Willem Duyvendak (zorg en welzijn), Jaap Dronkers (onderwijs), 
Dick Houtman (politieke cultuur), Godfried Engbersen (integratie), en Hans 
Boutellier (veiligheid en criminaliteit). Zij laten zien dat goed wetenschappelijk 
werk niet tegengesteld hoeft te zijn aan maatschappelijke stellingname en aan de 
oplossing van maatschappelijke problemen kan bijdragen.

Terugkijkend naar het begin van de sociologie en gezien de thema’s die Aen-
genent als socioloog behandelt, kan geconcludeerd worden dat de sociologie niet 
alleen een empirische wetenschap is: maatschappelijke problemen hebben ook 
hun plaats in de sociologie en verdienen het met een koel hoofd en een warm hart 
onderzocht te worden. Daarbij mag de socioloog wel degelijk maatschappelijk 
stelling betrekken, op een goed onderbouwde manier. Hiermee samen hangt het 
antwoord op de vraag, wie nu de eerste hoogleraar sociologie was. Ook als we 
de normatieve en empirische sociologie samen nemen, was Aengenent het in ie-
der geval niet: er waren andere ‘professoren’ voor hem. Maar de titel ‘professor’ 
was (en is) op kerkelijke seminaries, zoals vandaag de dag nog steeds in Latijnse 
landen op middelbare en hogere scholen, een gebruikelijke, algemene aanduiding 
voor alle leraren, gedoctoreerd of niet, universitair of niet. Zo bekeken is het pro-
fessoraat van Aengenent van een andere orde dan de academische leerstoel die 
Durkheim bezette en van waaruit de huidige, empirische sociologie zich ontwik-
keld heeft.

59  Zie ook Gastelaars, Geregeld leven, p. 251 en de vraagstelling bij de Nijmeegse oratie van E. de Gier 
(2007). Overpeinzingen bij een activerende participatiemaatschappij. Nijmegen: Radbouduniversiteit.
60  Zie ook G. de Vries (2009). Sociologie, publiek en politiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der 
sociale wetenschappen.



4  Katholieken en het  
maatschappelijk leven

4.1 Inleiding

Aengenent had toen hij werkte als docent een zeer rijk publiek leven. Hij was 
geen kamergeleerde zonder contact met de werkelijkheid. Integendeel, hij zocht 
actief een rol als adviseur en bestuurder waarin hij probeerde de ideeën die hij 
ontwikkelde te toetsen en in daden om te zetten. Omdat met name economi-
sche kwesties en de situatie van de arbeiders hem interesseerden, en omdat hij 
betrokken was bij de Katholieke Sociale Actie, kwam Aengenent (samen met 
Aalberse) al snel in het middelpunt te staan van de discussie over de juiste orga-
nisatie van de arbeiders. Dit werd een centrale discussie in het katholiek orga-
nisatiewezen, omdat er zoveel tegelijkertijd op het spel stond. Het ging immers 
niet alleen om de organisatiestructuur, maar ook om de zakelijke en geestelijke 
belangen van de arbeiders, en de juiste behartiging daarvan in kerk en samen-
leving. Het ging vervolgens om de manier waarop die belangen in de politiek 
gehoord konden worden (bij de Rooms Katholieke Staats Partij in enge en bij 
het parlement in brede zin) en of en hoe die belangen dan gerealiseerd zouden 
worden. Het ging ook om de plaats van de katholieke kerk en van de katholieke 
arbeiders in de samenleving, en de manier waarop die arbeiders betrokken zou-
den blijven bij de kerk. Tenslotte ging het ook om de autoriteit van de kerkelijke 
leiders en de betrokkenheid van deze autoriteiten op de sociale situatie van de 
katholieken.

De rol van Aengenent in de tandem met Aalberse wordt vaak gezien als die van 
verdediger van de kerkelijke autoriteit. Dat klopt voor een gedeelte zeker, maar 
het is een vertekening van de geschiedenis als er alleen op die manier naar gekeken 
wordt. Dan wordt bijvoorbeeld over het hoofd gezien dat Aengenent en Aal-
berse niet op alle punten van de bisschoppen gelijk kregen in de discussies. Ook 
moesten ze als adviseur en rapporteur soms andere dingen opschrijven dan ze in 
hun geschriften verkondigden. De posities van de partijen moesten zich aanpas-
sen aan de realiteit, met name aan de besluiten van het episcopaat die vanwege hun 
compromiskarakter niet altijd even duidelijk waren en daardoor nieuwe vragen 
en standpunten opriepen. Dit hoofdstuk laat zien dat de discussie over de juiste 
organisatie van de arbeiders en de positie van katholieken in het sociale leven 
voor Aengenent niet alleen een kwestie van macht en autoriteit was, maar deel 
uitmaakt van zijn bredere visie op apostolaat en vorming. Deze visie had uitein-
delijk een grotere bedoeling dan de belangen van de kerk alleen en wijst vooruit 
naar zijn werk als bisschop.
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In de eerste paragraaf wordt de positie van Aengenent ingekaderd in het so-
lidarisme van Pesch, dat na Rerum novarum de belangrijkste stroming van het 
sociaal katholicisme werd. Aengenent verwijst in zijn werken regelmatig naar 
deze Duitse jezuïet en hij zou diens uitgangspunten toepassen op de Nederlandse 
situatie. In de tweede paragraaf komen de standpunten en de discussie over de 
juiste organisatie van de arbeiders aan bod. Aengenent was niet alleen een van de 
belangrijkste theoretici, maar speelde ook in de praktijk een belangrijke rol, zoals 
onder andere nieuw archiefmateriaal laat zien. In de derde en vierde paragraaf ligt 
de nadruk op de geschriften van Aengenent: allereerst wordt gekeken naar zijn 
mening over stands- en vak-organisaties, daarna naar zijn visie op de relatie van 
de sociale organisaties tot de politiek en hun rol in de samenleving. In de laatste 
paragraaf wordt de positie van Aengenent samengevat.

4.2 Invloed Pesch

Na het verschijnen van Rerum novarum in 1891 was de discussie over de koers 
van de katholieke kerk inzake de sociale kwestie aanvankelijk geluwd. Maar om-
dat de encycliek niet op alle nieuwe vragen een antwoord gaf, zouden weder-
om discussies ontstaan onder de Europese katholieken. De discussie ging over 
de vraag of men de gewenste sociale en economische veranderingen buiten het 
kapitalisme moest vormgeven, of dat de uitwassen van het kapitalisme binnen het 
kapitalistisch economisch systeem bestreden moesten worden.1 De belangrijkste 
school in deze discussie was het solidarisme van de Duitse jezuïet en econoom 
Pesch. Deze school oefende sterke invloed uit op de kerkelijke uitspraken, met 
name omdat zij theoretisch de opening naar de moderne samenleving ondersteun-
de zoals ook Rerum novarum had gedaan. Andere belangrijke auteurs binnen 
deze stroming waren Cathrein, Franz Hitze,2 en in Nederland Aengenent en Aal-
berse. Aengenent zou deze Duitse auteurs veelvuldig citeren in zijn werken, en 
zijn geschriften zijn een uitwerking van de ideeën en het programma van Pesch 
in de Nederlandse situatie. Ook andere voormannen van de katholieke sociale 
beweging in Nederland zouden de richting van Rerum novarum en van Pesch in 
de kern niet meer betwisten.

Wat was het gedachtegoed van Pesch?3 Pesch ontwikkelde een economische 
filosofie waarin hij de klassieke economische waardeleer afwijst. Deze leer is zijns 
inziens geobsedeerd door arbeid en productie, maar heeft geen oog voor circu-
latie en consumptie van goederen waarin deze hun waarde krijgen. Het doel van 
de productie is voor Pesch het maken van goederen voor menselijke behoeften. 
Hij baseert zich hierbij op de thomistische sociale filosofie: de mens is door God 

1 R. Rutjens (1993). “Wonderbaar werkend geneesmiddel”: De cao in het katholiek sociaal denken. In L. 
Brug & H. Peer (red.), Collectief geregeld: Uit de geschiedenis van de cao (pp. 41-55). Amsterdam: Stichting 
fnv Pers, aldaar pp. 41-45.
2 De organisator van de katholieke arbeidersbeweging in Duitsland – Vidler, Century social Catholicism, 
p. 110.
3 Th. Salemink (1991). Katholieke kritiek op het kapitalisme 1891-1991: Honderd jaar debat over vrije markt 
en verzorgingsstaat. Amersfoort-Leuven: Acco, pp. 43-49.
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als redelijk wezen geschapen en staat daarom boven de organische en anorga-
nische natuur. Deze menselijke natuur is van een onveranderlijke metafysische 
structuur, los van de historische veranderlijkheid, en samengesteld uit lichaam 
en ziel in een zintuiglijk-rationeel wezen. Maar hij is geen bovennatuurlijk we-
zen, hij staat in de geschiedenis en moet met zijn onveranderlijke natuur werken 
binnen de veranderlijke geschiedenis. Voor zijn leven en ontplooiing, voor zijn 
behoeftebevrediging is de mens aangewezen op de onderwerping van de natuur, 
op arbeid en productie. Pesch heeft het daarbij niet over een biologisch minimum 
aan behoeften, zoals de neoklassieke filosofen die de nadruk leggen op de licha-
melijke en fysieke driften. Daardoor wordt de mens een homo economicus, een 
volledig geïsoleerd individu dat willekeurige individuele behoeften nastreeft en de 
geestelijke en sociale behoeften – die hij volgens zijn wezen ook heeft – verwaar-
loost. Vanuit de scholastieke filosofie wil Pesch een kerstening van het neoklas-
sieke paradigma: tegen de mathematisering van menselijk gedrag op een markt, 
een andere rangorde van behoeften met aandacht voor de culturele en geestelijke 
behoeften, verankerd in de metafysische natuur van de mens, en daarom voor 
iedereen en alle tijden van toepassing.

De vervolgvraag voor Pesch was wie of wat binnen de wet van de markt de 
moreel gefundeerde rangorde van de behoeften kan afdwingen? Hiermee stelde 
zich de kwestie van de politieke ordening van de economie. Om dit vraagstuk op 
te lossen werd een ander axioma van de thomistische traditie, dat de mens van na-
ture sociaal is, aangehaald. Dit inzicht stelt dat de mens op drie manieren sociaal 
is: in de eenheid van alle mensen als leden van de mensenfamilie, in de eenheid 
van alle mensen binnen de staat als moreel organisme en organisch verband, en 
in de eenheid en solidariteit van de beroepsgenoten op het economisch vlak. De 
scheppingsorde dwingt de mens door zijn sociale natuur tot samenwerking met 
andere mensen om in zijn behoeftebevrediging te voorzien. Uit de sociale natuur 
laten zich ook arbeidsdeling en arbeidersvereniging afleiden. Zo deduceert Pesch 
twee instrumenten voor economische ordening. Ten eerste de organisatie van ar-
beidende mensen in gemeenschappelijke beroepsorganisaties per bedrijfstak. Ten 
tweede de staat als moreel-organische eenheid die de solidariteit van de staats-
burgers tot uitdrukking brengt en op economisch gebied een aanvullende functie 
heeft. De kerk heeft tot taak het innerlijk van de mensen te vormen en zo het eco-
nomisch leven te kerstenen. Het is niet de taak van de kerk om een economisch 
alternatief te ontwikkelen, maar om een extra dimensie aan te reiken, namelijk 
het verkondigen van een fundamentele visie op de mens als sociaal en zedelijk 
arbeidend wezen. Op deze drie terreinen – de organisatie van de werknemers, de 
verhouding daarvan tot de staat, en de morele en religieuze vorming – zou Aen-
genent praktisch en theoretisch bijdragen leveren.
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4.3 Organisatie van de arbeiders

4.3.1 Vraagstukken

Het vraagstuk van de organisatie van de arbeiders leidde onder katholieken in 
Nederland tot een discussie die op het scherpst van de snede gevoerd werd. Dat 
er zoveel emoties mee verbonden werden, had er onder andere mee te maken dat 
in verschillende diocesen al initiatieven op sociaal terrein opgezet waren of uit 
het buitenland waren overgenomen.4 Die werden in elk diocees beschermd en 
gekoesterd, als de best mogelijke vorm gezien, en moesten daarom ook in andere 
diocesen gepropageerd worden – wat natuurlijk weer verzet opriep.5 In Amster-
dam was op 19 mei 1888 de rk Volksbond opgericht door sigarenwinkelier Wil-
lem Passtoors, uit onvrede over de hoge toegangsprijzen voor de feestelijkheden 
bij het tienjarig pontificaat van Leo xiii.6 De Volksbond was een gemengde or-
ganisatie, waarin werklieden en kleine burgers verenigd werden en door samen-
werking de belangen van de kerk wilden verdedigen. Binnen deze éne organisatie 
zouden zich dan de verschillende standen kunnen differentiëren. Mgr. Botteman-
ne steunde dit gemengde type met controle van de lagere door de hogere standen. 
In november 1889 stichtte Ariëns de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging.7 
Hij leerde de arbeiders zelfredzaam te zijn en vandaaruit mee te praten in bedrijf 
en politiek. Ariëns wilde zuivere arbeidersverenigingen en werd in zoverre ge-
steund door zijn bisschop Snickers, dat de laatste verhinderde dat voormannen 
van de Volksbond in zijn diocees konden optreden. De andere sociale voorman 
in het bisdom Utrecht, Herman Schaepman, zag de Volksbond helemaal niet zit-
ten.8 Een derde centrum van sociale activiteit en intellectuele discussie – naast de 
bisdommen Utrecht en Haarlem – ontstond in het bisdom Roermond nadat Poels 
in 1910 benoemd was als aalmoezenier in de mijnstreek van Limburg.9

De verschillende elementen van de discussie worden het beste weergegeven en 
samengevat door Gribling.10 Het eerste onderwerp van het debat was de vraag 
of de werknemers in standsorganisaties of vakorganisaties georganiseerd zouden 
moeten worden. De ‘Leidse School’ van Aalberse en Aengenent zag in de be-
roepsstanden als vorm van onderlinge solidariteit van werknemers in dezelfde 
beroepen een uiting van de menselijke natuur. Aalberse en Aengenent wilden niet 
per se terug naar de middeleeuwse gilden, maar wel (voortbouwend op Rerum 
novarum) het recht van arbeiders op vereniging erkennen. Deze verenigingen van 

4  In andere Europese landen, waar de industrialisatie eerder doorzette, zochten katholieke voormannen al 
vroeg naar manieren om vanuit de kerk en hun geloof hulp te bieden binnen de nieuwe vormen van armoede. 
Met name de Vincentiusvereniging van Frédéric Ozanam (Frankrijk) en de Gezellenvereniging van Adolf 
Kolping (Duitsland) vonden al snel verspreiding buiten hun oorsprongsgebied – Hitchcock, History Catholic 
Church, pp. 354-358.
5  Zie voor de voorbeelden Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, pp. 46-50.
6  Rogier, Katholieke herleving, pp. 327-331.
7  Voor de werkzaamheid van Ariëns in Enschede zie Lohman, Heilige pastoors, pp. 47-56 en 57-76; Ten 
Have, Liefde van Christus, pp. 27-37.
8  Van de Pas, Schaepman, pp. 112-113.
9  Voor een uitgebreide beschrijving J. Colsen c.m. (1955). Poels. Roermond-Maaseik: J.J. Romen & zonen. 
10  Gribling, Aalberse, p. 145 e.v.
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mensen die werkzaam zijn in eenzelfde vakgebied moesten zich aaneensluiten 
tot een beroepsstand (arbeiders, landbouwers). De Leidse School ziet de stand 
daarmee anders, veel meer economisch, dan Colsen en Poels van de ‘Limburgse 
School’ die de stand meer zedelijk, religieus en cultureel zag en van daaruit de 
vorming en scholing van de werkman propageerde.11 Juist dat meer economische 
perspectief van de Leidenaren zou volgens de Limburgse School een concentratie 
op de eigen belangen kunnen veroorzaken, en zo de sociale harmonie kunnen 
verstoren. De Leidse School zag de standen juist als een middel om individu-
ele behoeften te laten harmoniëren met het algemeen welzijn. De beroepsstan-
den moesten volgens Aalberse en Aengenent door de overheid erkend worden, 
voorzien van publiekrechtelijke bevoegdheden. Zo zouden de beroepsstanden 
bijvoorbeeld vertegenwoordigd kunnen zijn in een ‘sociale kamer’ en mee kun-
nen praten over sociale wetgeving. Door de ordening van de samenleving naar be-
roepsstanden zou een einde aan oneerlijke concurrentie en de sociale ongelijkheid 
verminderen. Zo kon men van een liberaal vrijheidssysteem naar een geordende 
samenleving op christelijke grondslag komen, waarin kapitaal en arbeid, werkge-
vers en werknemers zouden samenwerken.

Met deze discussie over de organisatie van de arbeiders was de vraag verbonden 
naar de verhouding tussen stands- en vakorganisaties. In de Leidse School was 
men van mening dat de twee in elkaar vervlochten moesten worden. De arbeider 
zou lid worden van een vakvereniging, en ook van de bijbehorende standsorgani-
satie – voor arbeiders de Volksbond. Op deze manier kon het religieuze worden 
ingevlochten in de werksfeer: omdat er aan elke economische handeling een gods-
dienstig-zedelijk aspect zit, hoorde de behartiging van de godsdienstig-zedelijke 
belangen van de arbeiders ook in de vakbeweging thuis.12 In de Limburgse school 
zag men dat anders. Daar zag men de vakvereniging als een zelfstandige eenheid 
met daarnaast een apart verband (de standsorganisatie) als een manier om de gods-
dienstige en zedelijke belangen veilig te stellen.13 Dit verschil van inzicht was niet 
louter een principiële kwestie, omdat het antwoord in de praktijk belangrijke con-
sequenties zou hebben. Had de vakorganisatie of de standsorganisatie het laatste 
woord in sociale kwesties en conflicten? En zouden de gelovigen kunnen kiezen 
lid te zijn van de ene of de andere organisatie, werden ze verplicht lid te worden 
van twee (en moesten ze twee keer contributie te betalen), of zou het lidmaatschap 
van de een tegelijk lidmaatschap van de ander impliceren? Het antwoord op deze 
vragen bepaalde met andere woorden direct de bereidheid van de gelovige werkne-
mers om lid te worden van een katholieke arbeidersorganisatie. Daarmee bepaalde 
dat antwoord direct het (numerieke en politieke) succes van deze organisaties bin-
nen de kerk en vooral in het overleg van de sociale partners.

Het tweede onderwerp dat Gribling in het debat onderscheidt is de vraag of de 
vakverenigingen nationaal of diocesaan georganiseerd moesten zijn. Deze vraag 

11  Zie W. van de Pas [1958]. Henri Poels: De strijder voor Christendom en volksverheffing in onze mijn-
streek. Utrecht: De Lanteern, pp. 93-97; Th. Salemink (1980). Krisis en konfessie: Ideologie in katholiek Ne-
derland 1917-1933. Zeist: ncsv, pp. 150-152; C.E.M. Struyker Boudier (1988). Wijsgerig leven in Nederland, 
België en Luxemburg 1880-1980: Deel IV Een zwerm getuigen. Nijmegen-Baarn: Ambo, p. 109.
12  Van Meeuwen, Leiden eenheid, p. 55.
13  Voets, Bewaar, pp. 190-191.
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was verbonden met die over het katholieke karakter van de vakorganisaties en de 
verhouding tussen vak- en stands-organisaties. De Leidse School was van mening 
dat de vakorganisaties zuiver katholiek moesten zijn. Het werk van de vakvereni-
gingen was zodanig verbonden met de door het geloof geïnspireerde herordening 
van de maatschappij, dat de katholieke visie duidelijk naar voren moest komen. 
Op dit punt zou er een stevige discussie gevoerd worden met Ariëns in Utrecht. 
Die had (onder Duitse invloed waar de interconfessionele vakbeweging gebrui-
kelijker was) in Twente de confessioneel gemengde textielvakbond Unitas opge-
richt. Ook in Limburg werd de interconfessionele mijnwerkersvakbond (weder-
om naar Duits voorbeeld) verdedigd, door Ruijs de Beerenbrouck14 en later door 
Poels. Daarom moest er – zo de Limburgse opvatting – naast de vakorganisatie een 
standsorganisatie zijn waarvan de vakorganisatie een onderdeel was. De standsor-
ganisatie zou garant staan voor de katholieke sfeer van de vakorganisatie, wat in de 
Leidse opvatting met de zuiver katholieke vakorganisaties niet nodig was.15

De kwestie stand of vak en katholiek of interconfessioneel bepaalde vervolgens 
de vraag of men voor of tegen nationale vakorganisaties was. Een vakorganisatie 
onder de standsorganisatie zou het succes van de katholieke vakvereniging bedrei-
gen. Standsorganisaties zoals bedoeld in de Limburgse zin waren meer binnen-
kerkelijk en daarom naar hun aard diocesaan gebonden, onder verantwoordelijk-
heid van de lokale bisschop. Dit beperkte volgens de Leidse School hun nationale 
werkzaamheid en daarmee het succes van de vakorganisaties. Die moesten immers 
op landelijk niveau onderhandelen met politiek en werkgevers. En dit leidt meteen 
naar het derde onderwerp dat Gribling in de discussie onderscheidt, namelijk de 
vraag naar de rol van de geestelijk adviseurs, dus de rol en invloed van de kerk in 
de vakbeweging.16 De Limburgse School, maar in het aartsbisdom Utrecht ook 
 Ariëns en zijn vriend de dominicaan Alfons Rijken,17 vond het gevaarlijk en hin-
derlijk dat die adviseurs mochten meebeslissen in sociale en economische zaken die 
de vakbeweging betroffen. Aengenent daarentegen was vóór de adviseur, immers: 
godsdienstig-zedelijke aspecten speelden mee in de economische handelingen. En 
daar moest de geestelijkheid over meespreken. In moderne oren klinkt dat alsof de 
Leidse School voorstander was van klerikale bevoogding van de vakorganisaties, 
maar dat was niet de bedoeling: de geestelijk adviseur moest juist een specialist 
zijn in de katholieke sociale beginselen (en zich daartoe beperken), en de arbeiders 
dusdanig vormen en begeleiden dat dat geluid kon doorklinken in de wereld van 
de arbeid. De organisaties in Limburg of Utrecht op hun beurt waren niet minder 
klerikaal of paternalistisch: de arbeiders konden in dat model weliswaar zelfstan-
dig beslissen, maar moesten door hogere standen en geestelijkheid daartoe worden 

14  F. Verhagen (2015). Toen de katholieken Nederland veroverden: Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873-
1936. Amsterdam: Boom, pp. 84-86.
15  De Leidse School was van mening dat het in Limburg om een door de paus toegestane uitzondering ging, 
maar dat de regel was dat vanuit algemene beginselen gehandeld moest worden. H. Bornewasser (1992). De 
groei van het sociaal-ideologisch denken in katholiek Nederland. In E. Lamberts (red.) (1992), Een kantelend 
tijdperk: De wending van de Kerk naar het volk in Noord-West-Europa (pp. 65-87). Leuven: University Press, 
aldaar pp. 85-86.
16  Rogier, Katholieke herleving, p. 377; E. Meijering (2007). Het Nederlands christendom in de twintigste 
eeuw. Amsterdam: Balans, pp. 101-103; Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, pp. 43-45.
17  Docent aan de opleiding van de orde in Huissen, betrokken bij de oprichting van Sobriëtas.
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opgeleid. De geestelijkheid was in de visie van de Limburgse School beperkt tot de 
standsorganisaties, maar de vakorganisatie was in dat model aan de standsorgani-
saties ondergeschikt.

4.3.2 De lobby van Aengenent

Met deze posities als inzet werd een taaie kerkpolitieke strijd gevoerd over na-
tionale samenwerking van de verschillende sociale organisaties voor en van de 
arbeider.18 In deze strijd speelden Aengenent en Aalberse een prominente rol. 
Voor Aalberse was het een grote opsteker dat de voorbereidende commissie van 
het rk Vakcongres, in navolging van de Enschedese rk Arbeidersvereniging, het 
Katholiek Sociaal Weekblad uitkoos als orgaan voor zijn mededelingen. Daar-
door kreeg dit blad en daarmee de Katholieke Sociale Actie meer belang. Op 20 
en 21 september 1903 kwamen de vakverenigingen voor de tweede keer bij elkaar 
in Utrecht. In zijn redes sprak Aalberse niet over een aantal heikele kwesties, 
zoals de vraag van het confessionele karakter van de arbeidersorganisaties. Maar 
aartsbisschop Van de Wetering sprak zich op hetzelfde congres onomwonden 
uit vóór katholieke verenigingen waar mogelijk. Omdat Aalberse de leiding van 
de bisschoppen in de sociale kwestie had geaccepteerd, trok hij volgens Gribling 
sindsdien zijn conclusies: de vakorganisaties moesten zuiver katholiek zijn en na-
tionaal georganiseerd.

In 1905 werd het socialistische Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
nvv opgericht. Als reactie hierop kwamen de katholieken ook in 1905 met het 
rk Vakbureau. De kwestie van het confessionele karakter van de lidverenigingen 
kwam meteen op tafel, en bepaalde de jaren daarna de agenda.19 Over de gemengde 
Twentse textielvakbond Unitas van Ariëns ontstond namelijk een conflict dat een 
testcase werd voor de toekomstige organisatie van de arbeiders. Aalberse en Aen-
genent werden door de aartsbisschop als adviseur en bemiddelaar gevraagd, om de 
leiding van Unitas te bewegen de structuur zodanig te veranderen dat ze ging vol-
doen aan de aartsbisschoppelijke verwachtingen: een zuiver federatieve structuur 
waarin het katholieke onderdeel autonoom zou blijven. Dit was natuurlijk geheel 
het standpunt van de Leidse School, maar om te zeggen dat Aengenent en Aalberse 
het standpunt van de aartsbisschop bepaald hebben20 gaat wat te ver. De aartsbis-
schop had dit standpunt immers al ingenomen en zocht mannen die dat voor hem 
konden realiseren. Bovendien blijkt uit verschillende brieven van Aengenent in 
deze periode dat ze in veelvuldig, vriendelijk, en persoonlijk contact stonden met 
de Utrechters, en dat geprobeerd werd ze binnenboord te houden. De Utrech-
ters stelden aanvankelijk ook vertrouwen in de bemiddelende kracht van Aalberse 
en Aengenent.21 Tegelijkertijd lijkt het andersom te zijn dat Aengenent en Aal-
berse genoeg invloed hadden om de aartsbisschop tot concessies te bewegen. Zo  

18  Gribling, Aalberse, pp. 148-151.
19  Ibid., pp. 151-174.
20  Zoals Bornewasser, Sociaal-ideologisch denken, aldaar pp. 85-86 en anderen de beeldvorming hebben 
bepaald.
21  Gribling, Aalberse, p. 162.
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schreef Aengenent aan kapelaan Hendrikus Th. de Bouter, medewerker van  Ariëns, 
op 18 november 1906:

Eerwaarde vriend, Gisteren onmiddellijk bij aankomst te Utrecht zijn wij bij Monseig-
neur geweest. Wij hebben hem de geheele toedracht der zaak meegedeeld, en tevens onze 
hoop uitgesproken, dat het plan misschien nog wel zou slagen althans bij de meesten. 
Monseigneur keurde gisteren opnieuw het heele plan goed, en ging zelfs nog verder met 
concessies. Hij had er nl. niets op tegen, dat het vakblad Unitas zou blijven bestaan, mits 
het zuivere vakquaesties behandelde; de federatie, of liever het federatieve comité der 
twee bonden zou het dan kunnen uitgeven. Wij hebben toen aanstonds dit besluit van 
Monseigneur meegedeeld aan Stins.22 Om twee uur verzonden wij aan hem het volgende 
telegram: ‘Monseigneur kan met ons voorstel meegaan, als laatste poging om te komen 
tot een oplossing in der minne. Het vakblad Unitas zou dan orgaan der federatie kunnen 
worden. Deel dit vanavond ook aan de anderen mede, vooral aan kapelaan De Bouter’. Ik 
geef u hier expres woordelijk het telegram, opdat U aan Stins zoudt kunnen vragen, of hij 
dat ook woordelijk heeft meegedeeld. Nu nog één ding. Engels23 is bereid, om overal in 
het district de locale afdeelingen te bewerken vóór de kerstvergadering. Als u dit nu wil 
mededeelen aan de Eerw. Adviseurs dier plaatsen, dan kunnen zij waarschijnlijk hun in-
vloed gebruiken, opdat de locale besturen hem uitnoodigingen [sic] om het plan in hunne 
afdeelingen te komen toelichten. Zoudt u er bovendien iets aan kunnen doen, dat Engels 
ook op de kerstvergadering het plan verdedigde, dan zou dit natuurlijk de kroon op het 
werk zijn. Goed succes! Tenslotte dank ik U en Uwen pastoor nog eens van ganscher 
harte voor de alleraangenaamste ontvangst, die wij dezer dagen mochten ondervinden, 
en waaraan wij steeds de prettigste herinnering zullen bewaren. Gaarne noem ik mij, met 
vriendschappelijken groet, t.t. J.D.J. Aengenent, pr.24

Door de oprichting van het rk Vakbureau kreeg ook de discussie over de adviseur 
een nationale dimensie, waarbij wederom het Utrechtse model (geen adviseur in 
de vakorganisatie) tegenover het Leidse model (standaard geestelijk adviseur) zou 
komen te staan. Hierover vond uitgebreid vooroverleg plaats tussen Aalberse, 
Aengenent en verschillende bisschoppen, en zodra duidelijk was welke richting 
het besluit op zou gaan informeerden ze de andere partij, zoals Aengenent deed 
in een brief aan De Bouter op 9 december 1906:

Eerwaarde vriend, […] Wat de adviseursquaestie betreft, daarin zullen de Bisschoppen 
voor de arbeiders niet wijken. Op een vraag, door ons schriftelijk aan Mgr. V.d. Wetering 
gedaan, deelde hij mede, dat er één hoofdadviseur en bovendien vijf districts-adviseurs 
zullen worden benoemd. De hoofdadviseur van den rk Bond zal geen zitting nemen in 
het Centraal federatiebestuur, maar alleen het bestuur van den rk Bond terzijde staan. En 
wat betreft de plaatselijke adviseurs, die ook zullen worden aangesteld, wanneer dezen 
hun taak goed begrijpen, zullen zij al zeer weinig te doen hebben. Daar immers een locaal 
bestuur geen actie van beteekenis zal kunnen voeren zonder goedkeuring van het bestuur 
van het district, (in casu diocees), zal ook de werkkring van een locaal adviseur zeer wei-
nig beteekenen. Al zou hij, om een voorbeeld te nemen, een werkstaking verbieden, dan 
staat altijd appèl open op het districtsbestuur met den districtsadviseur. Dat er in de voor-

22  Hermanus J. Stins was een van de oprichters en de eerste secretaris van het cnv – P. Hazenbosch (2009). 
‘Voor het volk, om Christus’ wil’: Een geschiedenis van het CNV. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
23  Arnold Engels was secretaris van Unitas en voorzitter van de Utrechtse Werkliedenvereniging – Van 
Meeuwen, Lijden aan eenheid, p. 37.
24  kdc arie 1765.
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stellen met geen woord gewag wordt gemaakt van den werkkring der adviseurs is, dunkt 
mij, correct. Het staat immers niet aan de werklieden, om te bepalen wat een adviseur 
doen mag. Zij moeten eerst hun vakorganisaties in overeenstemming brengen met den wil 
der bisschoppen. Kunnen de B.B. [bisschoppen] die organisatie goedkeuren, dan gaan zij 
eerst daarna over tot de benoeming van adviseurs, en dan is het ook de taak van hen alleen 
om de bevoegdheden dier adviseurs te bepalen. Deze week zijn mr. A. [Aalberse] en ik 
geweest bij Mgr. Van de Ven. Wij hebben alle hoop, dat hij de nieuwe voorstellen ook zal 
goedkeuren. Permanente federatie met protestanten, gemeenschappelijke weerstandskas 
en gemeenschappelijk vakblad zijn voor hem geen bezwaar. Hij wil echter de zaak nog 
eens overdenken, en met de andere B.B. raadplegen. Het diocesane der vakvereenigingen 
houdt hij echter vast. Wij hebben hem overtuigd, dat bij de tot-stand-koming van een 
nationalen bond met districtsverdeeling (in casu indeeling in diocesen) de autonomie der 
diocesen zakelijk bewaard blijft. Het is dus een questio de nomine. Verder is alles in 
handen van Mgr. Van de Wetering. Wij hopen, dat hij vóór Kerstmis zal klaar zijn met de 
andere B.B. Geve God, dat de zaak gelukke. Na vriendschappelijke groeten, ook aan Uw 
pastoor en Uw socius […],25

De sfeer tussen de Haarlemmers en de Utrechters verslechterde begin december 
1906 echter snel. Stins probeerde tegen de gemaakte afspraken in26 gedaan te krij-
gen dat niet de dagelijkse besturen van twee bonden het bestuur van de federatie 
zouden vormen, maar dat de twee bonden eerst een federatie zouden vormen en 
dan het dagelijks bestuur zouden kiezen. Ook met de functie van adviseur was 
hij ontevreden. Voor Aalberse was dit een hoogst onaangename ontwikkeling 
na alle bemiddelingspogingen. In zijn reactie schoot hij qua woordkeuze uit zijn 
slof en gaf aan dat het gesloten compromis voor de bisschoppen het maximaal 
haalbare was. Stins bond daarop wat in en gaf tandenknarsend aan het voorstel te 
aanvaarden, waarop Aalberse zijn excuses aanbood voor zijn woorden.27 Maar de 
verhoudingen waren flink verstoord zoals blijkt uit de brief van Aengenent aan 
De Bouter op 14 december 1906:

[…] Want wij zijn op het oogenblik alle hoop verloren. De brief, die Stins dezer dagen 
aan Aalberse schreef, bevat de verklaring, dat hij de voorstellen, zooals wij ze deden, niet 
meer wil verdedigen. Hoe is dat nu mogelijk? Wat zit daar [?] achter? Terwijl Stins tot 
nog toe getuigde verbaasd te staan over de toeschietelijkheid van den aartsbisschop, ter-
wijl hij tot nog toe twee brieven schreef vol dankbetuigingen, terwijl hij tot nog toe zelf 
onze voorstellen verdedigd had, komt er eergisteren een brief, die alles omverwerpt. Hij 
wil en eischt wijzigingen, dien onzen opzet essentieel veranderen. Het is allertreurigst! Is 
dat nu de uitslag van al ons werken? Wij hebben persoonlijk drie bisschoppen bezocht en 
voor ons plan gewonnen, nl. Utrecht, Haarlem en den Bosch. Ook gingen wij op raad van 
pater Rijken naar pastoor Zinnicq Bergmann te Tilburg28 en naar pastoor Prinzen, om 
ook hen te winnen. En dat gelukte eveneens uitstekend! Ook zij waren geheel op onze 
hand. En nu – daar ligt de geheele zaak in het water. Onverklaarbaar! Tenzij [Veraart?] 

25  Ibid.
26  Door de ontwikkelingen in het najaar van 1906 was hij danig gefrustreerd – G. Brom (1950). Alfons  Ariëns. 
Utrecht/Brussel: Het Spectrum, pp. 406-409.
27  Gribling, Aalberse, pp. 164-165.
28  Die is aangewezen als verkrachter en moordenaar van een Tilburgse fabrikantendochter – E. Schilders 
(1988). Moordhoek: De moord op Marietje Kessels in een katholieke kerk. Tilburg: Gianotten; G. Kessels 
(2011). De moord op Marietje Kessels: Waarom de ouders moesten zwijgen. Rosmalen: Nieuwland.
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de hand hierin heeft. Wij hebben nu geschreven naar Ariëns en Rijken, om hen dringend 
te verzoeken, al hun invloed in Twente te willen gebruiken, om onze voorstellen te doen 
aannemen, omdat anders de rampzalige gevolgen niet zijn te overzien. Doe gij intusschen 
ook al wat u kunt. Maar daar twijfelen wij ook niet aan. Wij zijn in afwachting. Geve God 
een goede uitkomst!29

Ariëns en Rijken zegden inderdaad hun steun toe om het onderhandelingsresul-
taat van 17 november te verdedigen. Maar had Aengenent weinig fiducie in hun 
overtuigingskracht, of waren er nog onduidelijkheden bij de Utrechters? In ieder 
geval schreef hij reeds drie dagen later op 17 december 1906 een pittige brief aan 
De Bouter waarin hij de uitgangspunten van het compromis, dat door de bis-
schoppen was geaccepteerd, nog eens uiteenzette:

[…] U schrijft mij vooreerst over het opruimen van het adviseursblok. Maar ik verzeker 
u dat de bisschoppen dit absoluut niet willen opruimen, ten minste wat betreft de vijf 
diocesane adviseurs en den [?] hoofdadviseur. Dezen zullen er komen. Wat de locale ad-
viseurs betreft, dezen zullen vanzelf een uiterst geringen invloed krijgen. Onlangs schreef 
de Aartsbisschop nog een brief, waarin hij meldde, dat hij met Aalberse en mij over de 
bevoegdheden dier adviseurs wilde confereeren. Doch een dag heeft hij nog niet bepaald 
– maar als de B.B. nu zeggen: ‘Wij willen adviseurs met die en die bevoegdheden’ en de 
arbeiders zeggen ‘wij niet’, wat zal er dan gebeuren? Het is toch te dwaas, dat de wil 
der arbeiders boven dien der B.B. zou gaan! Dan nog een tweede blok. Aalberse heeft 
misschien een te kort woord gebezigd. Maar hij heeft het reeds teruggetrokken. Het was 
bovendien te verontschuldigen, dat hij het aan zijn pen heeft laten ontglippen. Stins moet 
zelf hebben ingezien, dat de wijziging een essentiëele was, en hij liet het voorkomen, alsof 
het slechts een vormelijke was. Waarom een essentiëele? Omdat volgens die wijziging de 
autonomie van den Roomschen Bond in de federatie geheel te niet gaat. Ik zeg: de auto-
nomie in de federatie. Zeker: huishoudelijk reglement, wijze van vergaderen, voeren van 
propaganda blijft intact. Maar in de federatieve samenwerking (welke vooral – of liever 
uitsluitend – zal bestaan in het disponeeren over de gemeenschappelijke weerstandskas) 
gaat de autonomie ten onder. Waarom? Volgens ons voorstel zouden de twee dagelijk-
sche Besturen van elken Bond (van ieder 2 of drie) de federatie vormen. Bij beslissing over 
het disponeeren over de weerstandskas zouden die twee dagelijksche besturen stemmen, 
niet hoofdelijk, maar om het zoo maar eens te noemen ‘bondelijk’, dwz ieder dagelijksch 
bestuur zou één stem uitbrengen volgens opdracht van het geheele bondsbestuur. Zoo 
blijft de autonomie intact. Volgens het voorstel van Stins echter beslissen de mannen die 
in de federatie zitting hebben, over het disponeeren uit de kas niet ‘bondelijk’ maar hoof-
delijk met meerderheid van stemmen. Zoo gaat de autonomie in de federatie verloren. 
En federatie wil toch juist zeggen, dat de autonomie bewaard blijve. Anders zou het niet 
een federatie, maar één gemengde bond worden. Nu mag Stins zeggen dat het verschil 
toch maar alleen zit in de wijze van werken. Mij dunkt, dat begrijpt hij zelf veel beter. 
Die wijze van werken is juist een manifestatie van het wezen der zaak. Modus operandi 
sequitur modu essendi. In naam, op papier blijft het dan een federatie, maar in wezen is 
het dan één bond. – Ik hoop van ganscher harte, dat U in Uw pogingen zult slagen en dat 
uw gezondheid spoedig hersteld moge zijn.30

29  kdc arie 1765.
30  Ibid.
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Op het kerstcongres van Unitas in 1906 werden de onderhandelingsresultaten 
besproken en vooralsnog niet aangenomen. Dat gebeurde mede onder druk van 
een Duits congres dat daags daarvoor plaats had gevonden en dat de interconfes-
sionele organisatie voor alle aangesloten bonden verplicht wilde stellen.31 Aen-
genent en Aalberse schreven daarop in het voorjaar van 1907 op verzoek van 
de aartsbisschop een rapport over de stand van zaken. Daarin gaven zij volgens 
Gribling vrij zakelijk de mening van de Twentenaren weer en waar zijzelf van dat 
standpunt afweken, maar zij schreven ook dat ze (in tegenstelling tot de bisschop-
pen) voorstanders waren van een nationale organisatie.32 Op 28 mei vergaderden 
de bisschoppen over dit rapport, en via Callier kreeg Aengenent een uittrekstel uit 
de notulen, dat hij op 29 juni 1907 aan pater Rijken doorspeelde.33 Het antwoord 
van de bisschoppen – waaruit bleek dat Aengenent en Aalberse ook niet op alle 
punten gelijk hadden gekregen – was puntsgewijs:
1  De katholieke bond van textielarbeiders zou een bond zijn van diocesane ver-

enigingen, maar omdat er in Breda, Roermond en Haarlem te weinig vereni-
gingen waren om een diocesane bond op te richten zou het mogelijk zijn dat 
die zich bij een andere diocesane bond zouden aansluiten, waardoor er toch 
tegemoet gekomen kon worden aan de wens van de arbeiders om de bond in 
districten te organiseren;

2  Elke vereniging krijgt een lokale geestelijk adviseur, maar tegen een leidende 
rol van de diocesane adviseur bestaat geen bezwaar;

3  Er moet een verband komen tussen de vakverenigingen en de standsorganisa-
ties; hoe dat eruit moest zien zou later bepaald worden maar een strikte schei-
ding was niet wenselijk;

4  Het moest een federatieve organisatie worden met autonomie van de bonden, 
die elk voor zich een bepaalde beslissing konden nemen, en bondsbesluiten 
zouden alleen geldig zijn als beide bonden instemmen;

5  Als wordt ingestemd met het voorgaande punt hebben de bisschoppen ook 
geen bezwaar tegen een gemeenschappelijke stakingskas en dito vakblad.

Hoewel deze uitspraak van de bisschoppen te verwachten was, was het voor de 
Utrechters een bittere pil die ze moesten slikken. En hoewel Aengenent en Aal-
berse er ook moeite mee hadden, was deze uitspraak steeds door ze voorspeld aan 
de Utrechters. Aangezien hij niet wist hoe hij dit besluit aan zijn achterban moest 
uitleggen, wendde De Bouter zich blijkbaar in zijn nood tot Aengenent, die hem 
op 5 juli 1907 antwoordde:

Amice Reverende, Ten volle begrijp ik, dat het voor U op dit oogenblik een moeielijke 
taak is, de beslissingen van het Episcopaat aan de arbeiders mede te deelen. Wat echter 
Uw vraag betreft, of wij nog kans zien voor eenig succes op verdere onderhandelingen, 
daarop meen ik beslist ontkennend te moeten antwoorden. Wij hebben uitvoerig een 

31  Een kwestie die nog in 1920 speelde, zie daal 19.6.1920. Zie voor de documenten betreffende de zoge-
naamde Gewerkschaftsstreit in O. von Nell-Breuning (red.) (1975). Texte zur katholischen Soziallehre: Die 
Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Köln: Bundesverband der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung (kab) Deutschlands, pp. 71-89.
32  Gribling, Aalberse, pp. 165-170.
33  kdc arie 1826.
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rapport opgesteld en naar de vijf Bisschoppen verzonden; wij hebben bovendien den 
Bisschoppen van Utrecht en Haarlem mondeling den toestand uiteengezet. Op hunne be-
slissing zullen zij dus niet meer terugkomen. […] Ik blijf natuurlijk ten zeerste benieuwd 
naar den afloop der zaak. Geve God Zijn zegen!34

Een maand later verwierp Unitas het reorganisatievoorstel. Daarop besloten de 
bisschoppen dat het katholieke organisaties verboden was lid te zijn van Unitas 
en dat ze hun bisschoppelijke goedkeuring zouden verliezen als ze dat wel deden. 
Individuele leden en ook de geestelijken werd verboden zich met Unitas in te 
laten. De kwestie werd steeds meer een machtsvraag, mede onder invloed van de 
internationale conferentie van christelijke vakverenigingen die in de vergadering 
te Zürich stelde dat de bisschoppen over de vakverenigingen niets te zeggen had-
den. Het is blijkbaar over deze kwestie dat Aengenent en Ariëns begin juni 1909 
nog contact hadden:

Hooggeachte Pastoor, Hierbij zend ik u terug de brieven, die U mij ter inzage zond. Ik 
heb ze aan niemand laten lezen, omdat de inzage vertrouwelijk was. De hoofdzaak voor 
mij is dit, dat [?] toch ook erkent, dat de vakbeweging, hoewel uit haar aard niet onder 
de leiding der kerk vallende, er indirect toch wel onder ressorteert. Dezelfde gedachte, en 
geen andere, heb ook ik steeds gehad. Als men het over dit groote beginsel eens is, dan 
komt een tweede quaestie, namelijk: hoever moet nu de kerkelijke overheid gaan? Het 
eeuwige antwoord is, dunkt mij, dit: dit hangt af van de omstandigheden, en het eindoor-
deel hieromtrent komt toe aan de bisschoppen. Immers, erkent men het beginsel, dat de 
kerkelijke overheid krachtens potestas indirecta zeggingskracht bezit, dan komt het aan 
de overheid ook toe, om [?] [?] de uitoefening van dat recht te preciseeren.35

Maar de maat voor de bisschoppen was vol: op 2 april 1912 werd van de kansels in 
Twente voorgelezen dat het lidmaatschap van Unitas voor de katholieken verbo-
den was. Daarna bleef alleen nog in Limburg de interconfessionele vakvereniging 
bestaan.36

4.3.3 Besluit 1916

De discussie over Unitas was geen goede start voor het inmiddels opgerichte maar 
nog niet ingerichte rk Vakbureau. Door de activiteiten van het socialistische nvv 
en van het interconfessionele Unitas, was de verdere uitbouw van het Vakbureau 
dringend gewenst met het oog op de katholieke eenheid naar buiten én binnen 
toe. Op 18 juli 1909 werden de statuten goedgekeurd en daarmee was het Vakbu-
reau een feit; Aalberse werd de juridisch adviseur. De verdeeldheid bleef echter 
bestaan, want nog hetzelfde jaar kwam de discussie nationaal versus diocesaan 
weer op de agenda. Elk bisdom kreeg een commissie die de zaak zou onderzoe-
ken, en hun conclusies bevestigden de bestaande posities: Utrecht, Haarlem en 
Roermond waren voor nationale structuren, Breda en Den Bosch voor diocesane. 

34  kdc arie 1765.
35  kdc arie 76.
36  Gribling, Aalberse, pp. 171-174.
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Daarop koos het episcopaat voor het Leidse standpunt: katholieke vakorgani-
saties, nationale vakbonden, gezamenlijk bureau, adviseurs zonder zeggenschap 
over technische zaken of financieel beheer, katholieke verenigingen waarin de ka-
tholieke beginselen tot hun recht moeten komen. Daarmee was de strijd echter 
nog niet voorbij. Tijdens de katholiekendagen van 1911 in Maastricht spraken 
Poels en Ruijs de Beerenbrouck – de laatste zat ook in het bestuur van de Katho-
lieke Sociale Actie – zich onomwonden uit vóór de interconfessionele vereniging 
(voor Limburg de mijnwerkersvereniging) en daarmee stelden ze zich achter de 
arbeiders die er lid van waren. Aalberse kwam op de Haarlemse katholiekendag 
terug op deze provocaties, en daarna was het einde zoek in katholiek sociaal Ne-
derland.37 Aalberse overwon zichzelf aan het eind van het jaar door een verzoe-
ningsbrief te schrijven die koeltjes door Ruijs werd beantwoord.38 Nog in 1912 

37  Zie hoofdstuk twee. Zie ook Colsen, Poels, 345-348.
38  Gribling, Aalberse, pp. 174-182; gesuggereerd wordt dat het standsverschil ook meespeelde in de felheid 
van de toon. Voor een beschrijving van de affaire uit het gezichtspunt van Ruijs zie Verhagen, Toen de katho-
lieken Nederland veroverden, pp. 104-105.

Aengenent en Ruijs de 
Beerenbrouck in 1931 bij de 
opening van de tuinbouw-
school in Beverwijk (ANP).



116  4 Katholieken en het maatschappelijk leven 

maakt Aalberse in zijn dagboek melding van de onverzoenlijke tegenstelling met 
de Limburgers:

Ruijs was, is en blijft tegen de streng katholieke, anti-interconfessioneele richting, welke 
ik steeds heb voorgestaan. Dat kwam herhaaldelijk uit; ’t sterkst, toen ik een vlugschrift 
wilde uitgeven, waarin de katholieke vakorganisatie in tegenstelling met de interconfessio-
neele, werd verdedigd. Hij kantte zich daar hevig tegen in een uitvoerig rapport, waarin 
hij de interconfessioneele, althans voor Limburg verdedigde.39

Het Vakbureau bleef echter botsen met de federatie van diocesane standsorganisa-
ties. Er moest een oplossing komen, waarvoor in 1915 een commissie werd inge-
steld waarvan Aengenent de voorzitter werd. Tegelijkertijd werd advies gevraagd 
aan de geestelijk adviseurs van de diocesane standsorganisaties. Op 31 oktober 
1916 volgde het besluit van de bisschoppen,40 dat een duidelijke keuze inhield 
voor de Utrechtse en Limburgse richting: er bleef een tweeledige arbeidersbewe-
ging bestaan met enerzijds de standsorganisatie ter behartiging van de godsdien-
stig-zedelijke belangen die niet variëren met de aard van het vak, en anderzijds een 
zelfstandige vakorganisatie die de stoffelijke belangen behartigt die verband hou-
den met de uitoefening van een bepaald vak.41 In deze vorm werden volgens de 
bisschoppen de belangen van de kerk als godsdienstige geloofsgemeenschap, die 
zich ook tegen geloofsafval teweer moest stellen, het beste gediend. De standsor-
ganisatie kreeg voorrang op de vakorganisatie, de leden van de vakbond moes-
ten verplicht lid worden van een standsorganisatie (werklieden, middenstand, 
boeren/tuinders of hogere belangengroepen), en de geestelijk adviseur kreeg een 
duidelijke rol. Aalberse accepteerde de beslissing, die hij natuurlijk wel moest 
accepteren omdat hij de bevoegdheid van het episcopaat in deze zaken erkende. 
Maar volgens Gribling was dit voor Aalberse wel een verloren slag, maar nog 
geen verloren oorlog: in de toekomstige corporatieve staat met publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties zouden de standsorganisaties toch wel overbodig worden.42

4.4 Stand en Vak

Aan het thema standsorganisatie en vakorganisatie besteedde Aengenent in een 
vijftal bijdragen aandacht. Wat waren zijn opvattingen en welke accenten stelde 
hij zelf? De vroegste bijdrage uit 1904 is de meest fundamentele, omdat hij de dis-
cussie plaatst in het kader van een gehele reorganisatie van de kapitalistische maat-
schappij.43 Zijn uitgangspunt is dat de kapitalistische maatschappij de banden die 
haar in toom hadden kunnen houden heeft vernietigd. Wil kapitaal immers goed 
kunnen renderen, moet het bevrijd worden uit de geografische, culturele en juri-

39  daal 1.09.1912.
40  Inclusief Callier die daarvoor Aengenent en Aalberse liet vallen, Poels suggereert dat dat komt omdat hij 
zelf Callier heeft geïnformeerd over de toestand van de arbeiders – Colsen, Poels, 372-373.
41  Rogier & De Rooy, Vrijheid herboren, p. 473 e.v.; Rogier, Katholieke herleving, pp. 387-390; Voets, Be-
waar, pp. 190-191.
42  Gribling, Aalberse, p. 183.
43  J.D.J. Aengenent (1904). Reorganisatie der kapitalistische maatschappij. De Katholiek, (125), 361-396.
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dische beperkingen die eraan gesteld kunnen worden. Deze onbegrensdheid leidt 
tot de grote onrechtvaardigheden die Aengenent in zijn tijd constateert: armoe-
de tegenover rijkdom, lage lonen, morele desoriëntatie, te weinig aandacht voor 
zwakken en zieken. De noodzakelijke reorganisatie van de samenleving denkt hij 
te vinden in de beroepsstanden, naar middeleeuws voorbeeld. De beroepsstanden 
ziet hij als een manier om alle aspecten van het leven van mensen te organiseren en 
te waarborgen: zoals de standen vroeger verantwoordelijk waren voor solidariteit, 
naastenliefde, moraal, rechtvaardigheid, en geestelijk leven van de aangesloten le-
den, zo zou ook nu weer een vorm gevonden moeten worden die het materieel 
en geestelijk welzijn van de leden van een beroepsgroep behartigt. Dit antwoord 
had ook te maken met de maatschappijvisie van Aengenent. De maatschappij is 
volgens hem een levend organisme waarin standen bepaalde functies uitoefenen 
ten dienste van het geheel. De overheid moet het lidmaatschap van de standen ver-
plicht stellen, zodat ze daadwerkelijk als publieke corporaties kunnen optreden.

In een latere lezing belicht hij dit thema op een wat andere manier.44 Voor de 

44  J.D.J. Aengenent (1909). De Diocesaanvereeniging van R.K. Bijzondere onderwijzers in het bisdom Haar-
lem is geen vakvereeniging. [Den Haag]: Bestuur der afdeeling Den Haag.

Aengenent in 1931 met 
vicaris Möllmann en leden 
van de R.K. patronaten-
bonden (NHA).
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onderwijzers in het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem gaat hij in op de 
kwestie dat hun vereniging geen vakvereniging is ‘en ook nooit mag zijn’. Het 
begrip ‘vakvereniging’ was niet onomstreden: het verwees teveel naar strijdvor-
men en dus naar de socialisten, het zette werkgevers en werknemers tegenover 
elkaar, en het focuste teveel op de materiële belangen van de leden.45 Een vakver-
eniging is voor Aengenent een organisatie van werknemers die op gelijk niveau als 
de werkgever voor de rechten van de leden strijdt. Vanuit deze definitie kunnen 
ambtenaren nooit een vakvereniging vormen, omdat zij in een ongelijkwaardige 
positie met de overheid als hun werkgever staan, en nooit de staking als strijdmid-
del kunnen inzetten omdat ze het algemeen belang dienen. Parallel geredeneerd 
kan volgens hem gezegd worden dat de onderwijzers in het katholiek onderwijs 
in dienst zijn van de kerk als overheid, en dat ze dienstbaar zijn aan het algemeen 
kerkelijk belang namelijk de opvoeding van jongeren. Hiermee was voor Aengen-
ent de stelling afdoende bewezen en de discussie erover gesloten. Dat mag voor 
de katholieke onderwijzers in het Haarlemse het geval geweest zijn, aan de vra-
gen van de katholieke leerkrachten was daarmee nog niet tegemoet gekomen. De 
lekenleerkrachten kregen minder betaald dan de collega’s in de openbare scholen 
en waren in vergelijking met de religieuzen in het onderwijs te duur. Ondanks 
overheidssubsidies hadden de katholieke scholen een slechte betalingsmoraal en 
menig onderwijzer in het katholieke onderwijs wilde een andere werkgever zoe-
ken. Het appèl van Aengenent op gehoorzaamheid en de belofte van religieuze 
beloningen kon de leerkrachten volgens Lauret niet overtuigen.46

Over de confessionele identiteit van sociale organisaties schrijft Aengenent in 
een artikel uit 1914, naar aanleiding van het overlijden van Pius x.47 Die gold als 
een fel bestrijder van het modernisme; zou hij net als zijn voorganger Leo xiii 
ook aandacht hebben gehad voor de sociale zaak? Aengenent geeft met verschei-
dene voorbeelden en citaten aan dat Leo xiii en Pius x op één lijn zitten en dat de 
laatste alle moeite heeft gedaan de ingezette sociale lijn van zijn voorganger voort 
te zetten, hoewel met eigen accenten. Getrouw aan het motto van zijn pontificaat 
Omnia instaurare in Christo pleitte Pius voor het oprichten van sociale vereni-
gingen door katholieken, zodat op deze manier de samenleving van binnenuit 
vernieuwd en beïnvloed zou kunnen worden. Pius werd op deze manier – in de 
woorden van Aengenent – de paus van de katholieke sociale actie. Aan het eind 
van het artikel vat Aengenent de rode draad van het pontificaat van Pius x voor 
de sociale verenigingen nog eens samen in drie punten. Ten eerste zouden inter-
confessionele verenigingen moeten worden vermeden. In de toelichting schrijft 
Aengenent dat dit een positieve reden heeft: het katholieke gedachtegoed is zo 
waardevol, dat het het waard is om zuiver verkondigd te worden; samenwerking 
kan leiden tot verwatering en verzwakking. De tweede rode draad is dat het bij 

45  Zie ook G. Harmsen (1985). De arbeiders en hun vakorganisaties. In F.L. van Holthoon (red.), De Neder-
landse samenleving sinds 1815: Wording en samenhang (pp. 261-282). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
46  A.M. Lauret (1967). Per imperatief mandaat: Bijdrage tot de geschiedenis en opvoeding door katholieken 
in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact, pp. 135-136.
47  J.D.J. Aengenent (1914). Pius x en de sociale quaestie. De Katholiek, (146), 321-335.
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voorkeur geen verenigingen van katholieken zijn, maar katholieke verenigingen 
die staan onder het kerkelijk gezag. Alleen dan, zo de Paus in een door Aengenent 
aangehaald citaat, kan er sprake zijn van werkelijk katholieke actie. Ten derde 
zijn de bisschoppen in hun eigen diocees het kerkelijk gezag waaraan de actie zich 
moet oriënteren.

De beslissing van de bisschoppen over de verhouding van de stands- en vak- 
organisaties werkte ook door in het jeugdwerk. Dit laat zien hoe ingrijpend de 
socialisatie in het katholieke milieu zou worden. Op 27 mei 1918 werd besloten 
dat de katholieke jeugdorganisaties ervoor moesten zorgen dat hun leden zich, 
nadat ze de beweging vanwege hun leeftijd moesten verlaten, zo snel mogelijk bij 
de passende stands- of vak-organisatie zouden aansluiten. In het bisdom Haarlem 
betekende dit bijvoorbeeld dat de Gezellenvereniging (Kolping) bij besluit van 
9 mei 1919 slechts ongehuwde leden mocht aannemen en dat die bij hun vijf-
entwintigste verjaardag moesten doorstromen naar de Volksbond. De hoop dat 
de Gezellenvereniging kon uitgroeien tot een zelfstandige standsorganisatie werd 
hiermee beperkt. De organisatie werd ingepast in de diocesane jeugdorganisatie 
met een door de bisschop benoemde president, en ze was voor de aanwas afhan-
kelijk van de parochiële patronaten.48 In een lezing in 1926 verdedigt Aengenent 
deze inkadering. Hij heeft sympathie voor de werkzaamheden van de vereniging 
en voor het feit dat zij meewerken aan de sociale beweging. Daaronder verstaat hij 
dat in de leden de overtuiging wordt gevestigd dat zij als goede katholieken ver-
plicht zijn om leden van de voor hen bedoelde organisaties te worden. De vereni-
ging doet dat door de gezellen een degelijke sociale ontwikkeling te geven, door 
sociale cursussen aan te bieden, en door het verspreiden van sociale lectuur. De 
vereniging draagt ook daaraan bij door de gezellen te brengen tot lidmaatschap 
van de standsorganisaties. Afsluitend roept hij op de ijver voor de sociale bewe-
ging niet te laten verflauwen, wat ook de doelstelling van de Gezellenvereniging 
is: de leden te vormen tot godsdienstige, sociale en ontwikkelde burgers.49

In een lezing die hij als bisschop hield voor de diocesane standsorganisatie van 
de landbouwers en tuinders komt tenslotte goed naar voren welke visie Aengen-
ent voor ogen stond met de standen.50 De bond is volgens Aengenent niet de 
machtigste, wel een van de belangrijkste omdat de stand van boeren en tuinders 
een van de voornaamste is in de maatschappij en het is een zegen als die volgens 
de juiste grondslag georganiseerd is. In deze bond leeft volgens hem het begrip 
van christelijke solidariteit op bijzondere wijze, omdat de bedrijfsraden – waarin 
werkgevers en werknemers samenwerken – nooit zijn teniet gegaan. Daarom ziet 
hij ook graag dat het ledental toeneemt en dat alle potentiële leden georganiseerd 
zijn in katholieke bonden. In de nabije toekomst ziet hij voor de katholieke bon-
den een zeer belangrijke taak weggelegd voor de hele maatschappij. De meeste 
mensen zijn lid geworden van een bond voor de verbetering van hun ‘stoffelijke 

48  J. Dankers (1987). ‘Van Adolf Kolpings trouwe zonen!’: De St. Jozefs Gezellen Vereniging in Nederland: 
van handwerkersvereniging tot jeugdorganisatie, 1868-1942. Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke 
Kerk in Nederland, 29(1), 11-51, aldaar pp. 36-39.
49  J.D.J. Aengenent (1926). De sociale taak der gezellen-vereeniging. Amsterdam: Centraal Verband.
50  Uitgesproken op 17 november 1928; kdc nkl 184.
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belangen’, en als ze na enige tijd zien dat het daarmee niet zo snel gaat zeggen ze 
weer op. Het hoofddoel van de katholieke bonden is voor Aengenent echter dat 
de samenleving geleidelijk weer op christelijke beginselen en grondslagen opge-
bouwd wordt. Voor de katholieken is het vervullen van hun godsdienstplichten 
alleen niet genoeg, het gaat er ook om mee te werken aan een goede ordening 
van de samenleving. En die plicht kan alleen vervuld worden door organisatie, 
waardoor de katholieke beginselen uitgedragen worden. Daarnaast is het volgens 
Aengenent belangrijk zich te organiseren op christelijke grondslag omdat alleen 
op die manier het economisch liberalisme gebroken en de christelijke solidariteit 
bevorderd kan worden, zeker als die solidariteit eerst in de eigen organisaties be-
oefend wordt.51

4.5 Politiek en samenleving

Aengenent schreef niet alleen over de intern-katholieke organisatie en verhoudin-
gen, hij sprak zich ook uit over de verhouding van de katholieke sociale organisa-
ties tot andersdenkenden en de politiek. Een vraag die logisch uit het voorgaande 
volgt, want als het interne statuut van de katholieke sociale actie duidelijk is, kan 
bepaald worden hoe ze haar invloed uitoefent in de samenleving. Begin twintig-
ste eeuw gaf de overheid steeds vaker financiële steun aan levensbeschouwelijke 
sociale organisaties. Kerken en levensbeschouwelijke groepen werden steeds ac-
tiever op het sociale domein, en verlangden dat geen van hen werd benadeeld ten 
opzichte van de ander en ten opzichte van de neutrale (burgerlijke) instanties. 
Doordat de overheid deze financiële steun verstrekte (en soms, in bepaalde ge-
bieden, ook niet om de confessionele organisaties heen kon) werd er uiteindelijk 
gewerkt aan wat de verzuilde samenleving zou worden. Deze ontwikkeling vroeg 
binnen katholieke kring om reflectie, en Aengenent zou daaraan een wezenlijke 
bijdrage leveren.

4.5.1 Leeszalen: katholieken en andersdenkenden

Een aanleiding om over de verhouding tot de politiek na te denken was de kwestie 
van de leeszalen. Dat waren ruimtes voor het algemene publiek, waar literatuur en 
kranten gelezen konden worden, soms met uitleen (bibliotheek) functie. De ver-
schillende levensbeschouwelijke richtingen waren er snel bij om literatuur aan te 
bieden die ze van belang vonden, en ook de lokale overheden onderhielden lees-
zalen voor de vorming van het algemene publiek. Het voornemen van provincies 
om openbare leeszalen te steunen leidde echter tot verdeeldheid onder de katho-
lieke fracties in de Statenvergaderingen. Daar verdeeldheid onder alle omstandig-
heden moest worden voorkomen omdat het de katholieke zaak verzwakte, wilde 

51  Deze argumentatie komt overeen met die van de herontdekte lezing die gehouden is in Boskoop, de tran-
scriptie daarvan is te vinden in de bijlagen.
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Aengenent verschillende posities afwegen en een richtlijn opzetten.52 Eerder, in 
1909, had de Katholieke Sociale Actie geadviseerd tegen te stemmen als er door 
een overheid steun werd verleend aan openbare leeszalen. Toen was het argu-
ment: waarom alleen steun geven aan openbare leeszalen als iedereen belasting 
betaalt? Leeszalen zijn nuttig, maar niet noodzakelijk voor het functioneren van 
de samenleving (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld scholen), dus het is geen zaak 
van algemeen belang dat ze er zijn. Katholieken zouden ook niet in het bestuur 
van een openbare leeszaal mogen zitten, vond men toen, omdat ze zo zouden 
kunnen meewerken aan het uitlenen van boeken die schadelijk kunnen zijn voor 
de moraal en de geestelijke gezondheid.

Maar zeven jaar later was de situatie volgens Aengenent veranderd en moes-
ten de argumenten herzien worden. Ten eerste constateert Aengenent dat veel 
bijzondere leeszalen werden gesubsidieerd (protestantse, katholieke). Daardoor 
komt de eenzijdige focus van de overheid op neutrale leeszalen meer in even-
wicht. Wel vraagt Aengenent om een wettelijke regeling voor deze subsidies – om 
lokale willekeur te voorkomen –, en om wetgeving die de paritaire samenstelling 
van de Centrale Vereniging van Leeszalen en van de Commissie van Toezicht (die 
bepaalde welke literatuur ter beschikking kwam) zou regelen. Zolang deze wetge-
ving er niet was moesten katholieken tegenstemmen. Maar in principe vond hij dat 
katholieken moesten meewerken aan subsidiëring, omdat de leeszalen snel in aan-
tal toenamen en de katholieken aan die beweging wilden deelnemen – en dan kan 
aan anderen niet ontzegd worden wat ze zelf willen hebben. Ook het bezwaar te-
gen deelname van katholieken aan het bestuur van openbare leeszalen verviel vol-
gens Aengenent: nu er zoveel rk leeszalen zijn, was wel duidelijk dat die de voor-
keur hebben van het episcopaat. Als katholieken zitting nemen in het bestuur van 
een neutrale instelling, kunnen ze daar tenminste nog enige invloed uitoefenen.

De opstelling van Aengenent was niet onomstreden in katholieke kringen, maar 
Greve geeft aan dat in de praktijk de lijn van Aengenent en Aalberse gevolgd 
werd.53 Tekenend voor Aengenent is dat hij zijn artikel eindigt met enkele prakti-
sche tips voor het oprichten van een leeszaal. Ook de tips zelf zijn tekenend voor 
hem. Omdat rijkssubsidie aangevraagd dient te worden bij de Centrale Vereni-
ging, moet een aparte vereniging worden opgericht waarin staat dat de toegang tot 
de leeszalen zonder kosten en zonder onderscheid is. Er moet besloten worden of 
het een leeszaal wordt of een uitleenbibliotheek. Aengenent overstijgt echter het 
principe van de verzuiling door zijn laatste twee tips. Hij beveelt aan bestaande 
bibliotheken te gebruiken en waar mogelijk afspraken te maken met andere lees-
zalen, zodat niet twee keer dezelfde literatuur wordt aangeschaft. Verder beveelt 
hij aan dat er niet één mooie, centrale locatie in gebruik genomen wordt, maar dat 
de leeszalen in wijken komen waar gewone mensen bereikt kunnen worden. Die 
zouden schroom kunnen hebben om een groot en blinkend pand te bezoeken, 
wat hun ontwikkeling verhindert.

52  J.D.J. Aengenent (1916). Openbare leeszalen. De Katholiek, (149), 287-312.
53  H.E. Greve (1933). Geschiedenis der leeszaalbeweging in Nederland: Gedenkboek uitgegeven ter gelegen-
heid van het vijf en twintig-jarig bestaan der centrale vereeniging voor openbare leeszalen en bibliotheken. 
’s-Gravenhage: Uitgeversfonds der bibliotheekvereenigingen, p. 221.
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4.5.2 Sociale verenigingen en politiek

In een lezing van Aengenent voor de katholieke werkgevers op 29 november 1917 
komt zijn beeld van maatschappij en politiek duidelijk naar voren.54 Hij bespreekt 
de verhouding van de sociale verenigingen en de politiek op een strategisch mo-
ment: vlak voor de verkiezingen van 1918 waarin voor het eerst het algemeen 
kiesrecht toegepast werd. De visie van de katholieken in die tijd was gegrondvest 
in de herbeleving van de middeleeuwen in de katholieke wereld en in de Europese 
cultuur als geheel.55 In het spoor van de Romantiek werd de West-Europese ge-
schiedenis tussen 500 en 1500 van een nieuwe interpretatie voorzien om de eigen 
moderne tijd te bekritiseren. Tegen het rationalisme, individualisme, secularisa-
tie, en kapitalisme dat na de Franse Revolutie in de West-Europese samenleving 
opgeld deed – en dat volgens velen zijn oorsprong vond in de Reformatie – werd 
het beeld geschetst van een harmonische, geordende samenleving waarin de 
West-Europese christelijke cultuur tot een hoogtepunt gekomen was. In dit bre-
dere culturele kader kan de reactie van Aengenent geplaatst worden. Wat bij de 
Nederlandse katholieken bovendien meespeelde, is dat ze voor hun emancipatie 
vanwege hun tijd in de schuilkerken alleen konden aansluiten bij de middeleeu-
wen – daar was hun geschiedenis opgehouden.

Aengenent begint zijn lezing met te zeggen dat er onder katholieken een krach-
tige drang is naar een vorm van standenvertegenwoordiging in de politiek – wat 
in overeenstemming is met de katholieke leer – maar dat het onmogelijk is om het 
in zijn tijd te realiseren. Standenvertegenwoordiging is voor Aengenent een vorm 
van volksvertegenwoordiging waarbij de verschillende maatschappelijke standen 
het recht bezitten om eigen afgevaardigden aan te stellen. Dat betekent in deze vi-
sie dat niet de individuen kiezen maar de (sociale, economische) gemeenschappen 
waaruit de samenleving bestaat en waarin de individuen samenwerken. De stan-
den zijn de gemeenschappen met gelijksoortige belangen, waarvoor de mens een 
natuurlijke aandrang voelt om zich bij aan te sluiten. Dit zou bevorderd moeten 
worden door het lidmaatschap ervan verplicht te stellen, waardoor de vakorga-
nisatie een stand wordt en bovendien een publiekrechtelijk karakter krijgt. Het 
waren deze standen die in de middeleeuwen deelnamen aan het openbaar bestuur. 
In de Franse revolutie werden de standen afgeschaft en een nieuwe intermediair 
werd niet gevormd, zodat de invloed van de overheid op het sociaaleconomische 
leven alleen maar toenam. De overheid zou weer organen met publiekrechtelijke 
bevoegdheden moeten instellen, waarmee de sociale wetgeving ter hand genomen 
en uitgevoerd kan worden. Volgens Aengenent ligt de oplossing van het sociale 
vraagstuk in de ordening van de samenleving naar beroepsstanden.

54  J.D.J. Aengenent (1917). De sociale verenigingen en de politiek: Rede, uitgesproken op de vergadering van 
de Algemeene R.K. Werkgeververeeniging, den 29sten november 1917 te Utrecht. Leiden: Futura.
55  P. Readts (2012). De ontdekking van de middeleeuwen: Geschiedenis van een illusie. Amsterdam: Wereld-
bibliotheek. In de Duitse katholieke kerk begon deze heroriëntatie al aan het begin van de negentiende eeuw 
– R. Lill (1989). Die katholische Kirche und die Restauration. In R. Kottje & B. Moeller (red.), Ökumenische 
Kirchengeschichte: Band III Neuzeit (pp. 143-159). Mainz/München: Matthias Grünewaldverlag/Chr. Kaiser, 
aldaar pp. 153-159.
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In de tijd van Aengenent waren de standen verdwenen en zover er een alternatief 
was miste het een publiek karakter, maar hij ziet een groei naar meer collectieve 
vormen. De standensamenleving moet daarom niet geforceerd ingevoerd worden, 
maar aansluiten bij de moderne economische verhoudingen. Bijkomend voordeel 
van de standenvertegenwoordiging is dat het een oplossing zou kunnen bieden 
voor het versplinterde politieke landschap.56 Het tekent Aengenent als realist, dat 
hij zich tenslotte richt op de concrete politieke situatie: de grotere ideeën zijn voor 
de verre toekomst, wat er nu moet gebeuren is de verkiezingen winnen waarin 
voor het eerst de evenredige vertegenwoordiging gehanteerd wordt. Om alvast 
een begin te maken met de ideale situatie, vindt hij dat de Katholieke Staatspartij 
ook mensen uit de praktijk van arbeid en samenleving moet opnemen. De sociale 
verenigingen daarentegen zouden zich buiten de politiek moeten houden en zich 
beperken tot hun taken op het terrein van belangenbehartiging en verheffing. Op 
deze manier zou de eenheid onder katholieken bewaard kunnen blijven.

Een sterke katholieke eenheidspartij was noodzakelijk voor het behartigen van 
de belangen van de katholieken en van de katholieke sociale organisaties (inclusief 
de kerk), en om de noodzakelijk geachte politieke en maatschappelijke verande-
ringen te realiseren.57 Daarom mengde Aengenent zich meermaals uitdrukkelijk in 
politieke zaken. Toen de katholieke partij in 1924 dreigde te scheuren omdat de 
Michaëlsbond meer democratische structuren eiste, bood Aengenent in zijn rol 
als geestelijk adviseur van de ksa aan om te bemiddelen. Hij zorgde ervoor dat 
er een commissie kwam die de vorming van een partijraad zou onderzoeken, en 
dat de Michaëlsbond zou worden opgeheven. Voordat het partijbestuur over het 
compromis werd geïnformeerd had Aengenent al fractievoorzitter Nolens en de 
pers ingelicht. Dat stelde de partijleiding voor een voldongen feit maar daardoor 
hield zijn compromis wel stand. In maart 1925 was Aengenent betrokken bij de 
opstelling van de kandidatenlijst, zodat het compromis ook uit de kandidatenlijst 
zou blijken.58 Op de katholiekendag van 1929 in Nijmegen had Aengenent een rol 
in het veroordelen van de Nieuwe Katholieke Partij, die in 1922 van de rksp was 
afgesplitst.59 In de rede van de aartsbisschop, die door Aengenent was bewerkt, 
werd gezegd dat het veroordeeld werd toen in 1925 de arbeiders en boeren eigen 
kandidaten in de kiesverenigingen opstelden. Nu de middenstand zichzelf buiten 
de partij opstelt moet het ook veroordeeld worden, temeer daar het zwijgen van 
de bisschoppen als instemming werd gezien.60 Ook op andere momenten bleef 
Aengenent zich bezig houden met de rksp, bijvoorbeeld in 1928 toen hij op de 
Maastrichtse katholiekendag pleitte voor herstel van de christelijke coalitie61 en 

56  Wat ook een zorg was van die tijd: niet alleen katholieken, ook andere politieke stromingen zochten naar 
alternatieven voor de democratie.
57  Aengenent had in België kunnen zien dat een tussen christendemocraten en conservatieven verdeelde 
katholieke fractie rond de eeuwwisseling te weinig tegenwicht bood tegen socialisten en liberalen – H. van 
Velthoven (2014). Scheurmakers en carrièristen: De opstand van christendemocraten en katholieke flamingan-
ten 1890-1914. Kalmthout: Pelckmans.
58  Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, pp. 240-245; zie ook Gribling, Aalberse, pp. 144-149 en Verhagen, 
Toen de katholieken Nederland veroverden, pp. 256 e.v.
59  Zie de beschrijving in Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden, pp. 202-203.
60  daal 15.6.1929.
61  Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, p. 298.
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in 1935 toen Aalberse hem om raad vroeg over het voortbestaan van het kabinet 
Colijn en de gevolgen ervan voor de eenheid van de partij.62

4.5.3 Ultramontanisme

De invloed van de kerk op de politiek en de organisaties in Nederland, maar ook in 
andere landen, was bij de buitenwereld niet onomstreden. Er ontstond wantrou-
wen tegen de katholieken, die ervan beschuldigd werden niet zelfstandig beslissin-
gen te kunnen nemen en afhankelijk te zijn van of zich te oriënteren op buitenland-
se machten (bedoeld werd het kerkelijk centrum in Rome), wat werd aangeduid 
met ‘ultramontanisme’. In een radiorede van 12 januari 1926 voor de kro

63 ging 
Aengenent hierop in. Het ultramontanisme was volgens hem een denkbeeldig sys-
teem: het idee dat degenen die behoren tot de katholieke kerk in godsdienstige én 
burgerlijke zaken (politiek) geleid worden door de paus in Rome, en hun zaken 
niet zelfstandig regelen (daarmee suggererend dat het geen goede vaderlanders 
kunnen zijn en dus staatsgevaarlijk64) en dat ze streven naar de heerschappij van 
priesters. Deze denkbeelden zijn volgens hem gebaseerd op de middeleeuwen en 
niet meer van zijn tijd, want in de Middeleeuwen had de paus een geheel eigen po-
sitie in het toenmalige netwerk van staten. Sinds de nationale staten zijn opgeko-
men is de bemiddeling van de paus bij onenigheid tussen de Europese volken niet 
meer nodig. Bovendien is er geen gemeenschappelijk geestelijk en cultureel fun-
dament meer zoals toen. Het oude tijdperk is afgesloten en komt niet meer terug.

Uit de geloofsovertuiging dat de paus de plaatsbekleder van Christus op aarde is, 
leiden de tegenstanders volgens Aengenent af dat hij ook wereldse aanspraken zou 
hebben. Maar de paus is volgens hem in het geestelijk rijk de plaatsbekleder. Met 
voorbeelden uit de oudheid, de middeleeuwen en de moderne tijd laat Aengenent 
zien dat de kerkleiders de tijdelijke aangelegenheden niet zien als het terrein van 
hun macht. Het is natuurlijk mogelijk dat er een conflict ontstaat (maar dat zijn 
uitzonderingen) als het zielenheil van de gelovigen of de belangen van de kerk op 
het spel staan. Dan mag de kerk een indirecte invloed uitoefenen. De redelijkheid 
van deze standpunten is volgens Aengenent niet te loochenen, tenzij men de soe-
vereiniteit van de staat zou willen vereenzelvigen met een onbeperkte staatsmacht, 
maar dat willen de protestanten ook niet.65 Uit deze historische en theologische 
argumenten leidt hij als conclusie de katholieke beginselen over het politieke ter-
rein af: 1. Kerk en staat zijn onderscheiden machten, met eigen terrein waarop ze 
soeverein zijn, 2. Beide moeten eendrachtig samenwerken, ter behartiging van de 
belangen van de mensheid, 3. In geval van een conflict geldt indirecte subordinatie, 
want tijdelijke zaken zijn ondergeschikt aan geestelijke, 4. Ook de macht van de 
burgerlijke overheid komt van God en moet gehoorzaamd worden, waarbij ze 
zich aan zedelijke beginselen moet houden.

62  daal 25.7.1935.
63  Het thema werd ook besproken in de Paulusvergadering op Warmond 24 januari 1926 – kdc lcka 416.
64  Zie ook B. de Graaf & G. Harinck (2012). Een probleem van orde: Religie op de nationale veiligheids-
agenda, drie voorbeelden van 1813 tot heden. Religie & Samenleving, 7(2), 141-165.
65  Hij citeert hiervoor Abraham Kuyper.
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Op de katholiekendag te Maastricht in 1928 sprak Aengenent ook over de uit-
gangspunten van de katholieke staatsleer.66 Hij schatte de betekenis van de poli-
tiek hoog in, want daar ligt de verantwoordelijkheid voor de verzorging van het 
tijdelijk welzijn met het oog op het eeuwig leven. Drie taken ziet hij voor de po-
litiek weggelegd: werken aan het algemeen tijdelijke welzijn als voorbereiding op 
het eeuwige welzijn; handhaven en doorvoeren van christelijke beginselen in het 
staatsbestuur; en waken voor de vrijheid, de belangen en de rechten van de kerk. 
Daarom moest iedere katholiek belangstelling hebben voor de politiek, moest de 
eenheid van de katholieken op politiek vlak bewaard blijven, en moest er waar 
nodig worden samengewerkt met christelijke partijen. Hij pleitte er daarom in zijn 
rede voor om de christelijke coalitie, die in 1926 gevallen was over het gezantschap 
bij de paus,67 weer te herstellen. Verder stelde Aengenent dat door alle staatkundi-
ge kwesties katholieke beginselen verweven waren, en dat er een innig verband was 
tussen politiek en wereldbeschouwing – wat een claim van bisschoppelijke invloed 
in de katholieke partij zou kunnen betekenen. De rede leidde tot grote opschud-
ding, omdat hij door velen als te politiek werd bevonden. Maar zijn lezing werd 
wel de leidraad van het schrijven van het episcopaat bij de verkiezingen in 1929.

4.5.4 Lekenapostolaat

Bij alle belangstelling die Aengenent had voor de organisatie van de arbeiders en 
van de katholieke sociale verenigingen, ging het hem wel degelijk om de maatschap-
pelijke inzet van de katholieken zelf, en om die inzet te verhogen. In een lezing op 
28 juli 1919 voor de algemene directeurendag van de Mariacongregaties riep hij de 
katholieken op mee te werken aan het actuele ‘grote wereldgebeuren’.68 Hij doelde 
op de oproep in bepaalde kringen om het kapitalistisch systeem af te schaffen en te 
vervangen door een socialistisch.69 Die eis wees Aengenent af. Kapitalisme is vol-
gens hem in zich niet verkeerd, wel dat het kapitaal daarbinnen belangrijker wordt 
dan de arbeid en doel in plaats van middel wordt. Door zo naar kapitaal en arbeid 
te kijken, wordt vergeten voor de welvaart van de arbeiders te zorgen. De katho-
lieke leer daarentegen staat voor solidarisme en samenwerking. Vervolgens wijst 
Aengenent op de groeiende democratische invloed in het politieke leven. Ook 
deze ontwikkeling wijst hij niet bij voorbaat af, mits er niet overheersing door één 
klasse komt, er voor gezorgd wordt dat de democratie niet in anarchie verandert, 
en dat de sociale en politieke actie van burgers verbonden blijft met de leiders van 
sociale bewegingen. Ook moet ervoor gewaakt worden dat de democratie niet 
opgaat in een louter streven naar stoffelijke voordelen. Wanneer er één groepe-
ring geroepen is om te verhoeden dat het wereldgebeuren zich tot een catastrofe 

66  Van Xanten, Katholiekendagen, pp. 530-537. Hij sprak over dit thema naar aanleiding van de politieke 
verdeeldheid onder katholieken.
67  P.J. Oud (1990). Staatkundige vormgeving in Nederland: Deel I 1840-1940. (10e herziene druk). Assen/
Maastricht: Van Gorcum, pp. 246-256.
68  J.D.J. Aengenent (1919). Plicht der katholieken ten opzichte van het openbare leven. Maastricht: r.k. 
propagandaclub St. Ignatius.
69  Het uitroepen van de Sovjetunie motiveerde socialisten in de instabiele Europese landen van na de Eerste 
Wereldoorlog op eenzelfde manier te economie te hervormen.



126  4 Katholieken en het maatschappelijk leven 

ontwikkelt, dan zijn dat in de ogen van Aengenent de katholieken. Elke katholiek 
moet het apostolaat vervullen in het openbare leven en werken aan de publieke 
zaak. Voor de invulling van die plicht wijst hij op de plicht tot naastenliefde (so-
ciale arbeid die tracht materiële nood te lenigen en helpt zedelijke ellende te voor-
komen) en de plicht van sociale rechtvaardigheid (de gemeenschap te geven waar 
ze recht op heeft). De katholieken moeten blijven streven naar sociale hervorming 
en betrokken zijn bij politieke actie en het openbare leven, en bij de kerk. Op deze 
wijze kunnen ze meewerken de plannen van de Voorzienigheid te verwezenlijken.

Dit thema pakt hij opnieuw op in een lezing over het lekenapostolaat voor de 
Apologetische Vereniging Petrus Canisius in 1929.70 Ruim opgevat omvat het le-
kenapostolaat in zijn woorden ‘[…] ieder christelijk leven en iedere actie, voor 
zoover daardoor bewust of onbewust gunstig op het zieleleven van anderen 
wordt ingewerkt […]’, en het door leken gedaan wordt. In engere zin betekent 
lekenapostolaat dat de geestelijkheid wordt bijstaan in haar werkzaamheden voor 
de zielzorg buiten de kerk. In het bisdom Haarlem had het apostolaat de vorm 
van huisbezoek gekregen, dat overal in het bisdom moest worden opgericht en 
moest worden uitgevoerd door ‘voorbeeldige katholieken’. Die moesten daarvoor 
een cursus catechismus gevolgd hebben, en bekend zijn met huwelijksrecht en de 
hoofdbeginselen van de sociologie.71 Aengenent vond dat de tijdsomstandigheden 
het noodzakelijk maken dat de leken de taak die Christus hun heeft toebedacht 
voor het behoud en de verbreiding van het geloof daadwerkelijk uitoefenen. Met 
name in de grote steden zag hij veel vervreemding van de kerk en te weinig pries-
ters; met de hulp van lekeninzet kon die trend gekeerd worden. Theologisch steunt 
dit algemeen priesterschap voor hem op de gaven van het vormselsacrament. Met 
deze gedachten, die in zijn tijd nog niet vanzelfsprekend waren, neemt Aengenent 
een voorschot op wat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in het decreet Aposto-
licam actuositatem over het lekenapostolaat geformuleerd zou worden, waarin ge-
steld wordt dat leken ‘Door het doopsel in het mystieke lichaam van Christus 

70  J.D.J. Aengenent (1929). Leekenapostolaat. ’s-Hertogenbosch-Mariënburg: Petrus Canisius.
71  Zoals uiteengezet in J.D.J. Aengenent & J.H. Visser (1929). Handboek voor den Leekenapostel. Utrecht: 
Futura (2e herziene druk).

In 1927 hield Aengenent een lezing op het katholiek emigratiecongres. Laten de daar 
geuite gedachten zien wat hij in de ideale situatie ook voor Nederland voor ogen 
had? Op het congres hield hij een pleidooi voor de stichting van katholieke kolo-
nies in de overwegend protestantse immigratiegebieden. Zowel uit het oogpunt van 
behoud van nationale identiteit als omwille van geloof en zeden pleitte hij hiervoor. 
Binnen deze kolonies zou de zielzorg door eigen priesters gegeven moeten worden, 
die ook aan het hoofd van de kolonie zouden moeten staan. Onderwijs op eigen 
scholen zou mogelijk moeten zijn. Dit was de lijn van de Emigratiecommissie van de 
ksa, waar Aengenent ook zitting in heeft gehad 

H.A.V.M. van Stekelenburg (1996). “Hier is alles vooruitgang”: Landverhuizing van Noord-Brabant 
naar Noord-Amerika 1880-1940. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, pp. 102-103.
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ingelijfd en in het vormsel door de kracht van de Heilige Geest gesterkt […]’ zijn 
en zo ‘[…] door de Heer zelf voor het apostolaat bestemd’ worden.72

4.6 Conclusie

De discussie over de juiste organisatie van de arbeiders stond in een bredere, Euro-
pese discussie, namelijk het debat over de vraag hoe het kapitalisme kon worden 
beteugeld, hoe de stem van de arbeiders kon worden gehoord, en hoe (vanuit 
katholiek-christelijk perspectief) de sociale kwestie kon worden opgelost en de 
samenleving worden verbeterd. Aengenent vond de oplossing in de middeleeuw-
se standen: als de arbeiders zich naar hun beroepsstand zouden aaneensluiten, 
dan zouden ze sterk genoeg zijn om in eigen kring de zorg voor elkaar op zich te 
nemen, om weerstand te kunnen bieden aan de werkgevers, en om hun stem in 
maatschappij en politiek te kunnen laten horen. Het was daarom belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen zich aansloten bij de voor hen bedoelde organisaties – te 
beginnen bij de katholieke organisaties, in eigen kring – en dat zij daarbinnen ook 
actief zouden worden en de noodzakelijke vorming zouden ontvangen. In zijn 
latere publicaties en lezingen waren vooral de leken de dragers van dat christelijke 
ideaal van naastenliefde en rechtvaardigheid in de samenleving, de economie, en 
de politiek. Op deze manier moest uiteindelijk de hele samenleving (inclusief de 
politiek) op een andere, organische manier vorm gegeven worden. Dan zou de 
christelijke samenleving realiteit worden. Dit programma is duidelijk breder dan 
de vraag of de Leidse of de Limburgse School het bij het juiste eind had.

Dit hoofdstuk laat verder zien dat door het besluit van de bisschoppen in 1916 
beide scholen verloren hadden. De reconstructie laat zien dat vanaf het begin de 
bisschoppen katholiek en diocesaan dachten, en een voorkeur hadden voor de 
standsorganisaties. De Leidse School paste zich daar soepeler bij aan dan de Lim-
burgse School. Het archiefmateriaal laat zien dat Aengenent en Aalberse zowel bij 
de bisschoppen als bij de geestelijken in Utrecht lobbyen voor een compromis, 
maar dat ze uiteindelijk met name de laatsten niet in de hand hebben. Doordat 
Aengenent en Aalberse zich zo gecommitteerd hadden aan de bisschoppen, was bij 
de slachtoffers van dat besluit hun aanzien geschaad en hun programma gediscredi-
teerd – ook in de geschiedschrijving –, terwijl dat op een aantal punten anders was 
dan het bisschoppelijk besluit. Zo zijn de standsorganisaties in de Leidse School ei-
genlijk brede vakorganisaties, terwijl het bisschoppelijk besluit meer in de richting 
van de Limburgse School ging met de scheiding tussen vak en stand. De diocesane 
organisatie was ook een sterke inperking van wat de Leidenaren voor ogen stond. 
Tenslotte moet gezegd worden dat het weliswaar klopt dat Aengenent voor strikt 
katholieke organisaties was, maar het voorbeeld van de leeszalen laat zien dat als 
die er eenmaal waren hij ook niet schroomde om samenwerking op neutraal of (zo-
als in de politiek) interconfessioneel vlak te bevorderen. Het was geenszins zijn be-
doeling om de positieve werking van die organisaties tot de eigen kring te beperken.

72  Paragraaf 3.



5  ‘Een systeem waarin de arbeid  
centraal staat, niet het kapitaal’

5.1 Een priester-hoogleraar in de Hoge Raad van Arbeid

Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw waren er 
grote sociale spanningen in diverse Europese landen. De ingrijpende economi-
sche en maatschappelijke veranderingen door de opkomst van een vrije kapi-
talistische markteconomie, de industrialisering en urbanisatie, en de opkomst 
van een arbeidersklasse leidden tot conflicten. Ook in Nederland waren sociale 
spanningen die in verschillende stakingen en volksopstanden tot uiting kwamen. 
In het interbellum werden de sociaaleconomische veranderingen in meer of min 
geordende banen geleid. Een van de instanties die dat moest doen was de Hoge 
Raad van Arbeid. In dit orgaan – ingesteld in 1920 door de katholieke politicus 
Piet Aalberse, de eerste minister van arbeid in Nederland – kwamen werkgevers, 
werknemers, en de overheid bij elkaar om te spreken over het sociaaleconomisch 
beleid. De bedoeling van de Raad was om de werkgevers en werknemers dich-
ter bij elkaar te brengen, op deze manier de sociale vrede te bewaren, en sociale 
wetgeving te decentraliseren.1 Prominente figuren uit de verschillende geledin-
gen van de verzuilde samenleving waren lid van deze Raad en zijn verschillende 
commissies, daaronder de gereformeerde voorman Diepenhorst, de leider van de 
katholieke fractie Nolens, de hervormde dominee en sociaal hervormer Slotema-
ker de Bruïne, de liberale voorman Treub, de sociaaldemocraat Floor Wibaut die 
als wethouder in Amsterdam de sociale woningbouw bevorderde, de onderne-
mers Verkade, Stork en Philips, en de communistische arbeidersvoorman Henk 
Sneevliet.

In de bonte verzameling van raadsleden komt ook Joannes Aengenent voor. Hij 
had zijn benoeming niet alleen te danken aan zijn invloedrijke relaties en netwer-
ken. Ook wát hij over arbeid schreef, zijn kennis van en inzicht in de wereld van 
de arbeid en de arbeidsvraagstukken zal daarbij hebben meegespeeld. De visie van 
Aengenent op arbeid en hoe die visie zich verhoudt tot het sociale denken van de 
kerk2 staan centraal in dit hoofdstuk. In de tweede paragraaf wordt de sociaaleco-
nomische context van Nederland, waarbinnen Aengenent publiceert, geschetst. 
Daarna worden twee thema’s in het werk van Aengenent besproken. Ten eerste 
heeft hij een aantal werken geschreven over de bescherming van de arbeider. Hier 

1 In dit laatste speelden de (katholieke) noties van subsidiariteit een grote rol: C. Helderman (2004). De 
Hoge Raad van Arbeid, 1919-1940 (-1950). Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1(2), 45-70.
2 L. van Vorselen (2008). Rechtvaardig en solidair pensioen. Deventer: Kluwer, pp. 80-82.
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gaat het over rechtvaardige loonverhoudingen, de betekenis van ‘werk’ voor wie 
niet meer kunnen werken (de verzorgingsstaat), en de achturige werkdag. Het 
tweede thema betreft de vraag over de organisatie van de arbeid binnen het kapi-
talistisch bestel: hoe kunnen belangen van werkgevers, werknemers en de samen-
leving op elkaar afgestemd blijven? In de laatste paragraaf worden de conclusies 
getrokken en wordt de bijdrage van Aengenent geëvalueerd.

5.2 Arbeid in Nederland 1900-1930

In de tweede helft van de negentiende eeuw zorgden technische vernieuwingen 
voor ingrijpende veranderingen in de economie en de samenleving, zodat Ne-
derland aan het begin van de twintigste eeuw voor geheel nieuwe sociale en eco-
nomische verhoudingen stond. Door de verbetering van de infrastructuur – het 
wegennet werd verbeterd, het kanalennet uitgebreid, en de overheid ging zich met 
het spoorwegnet bemoeien – werd de samenhang tussen de verschillende delen 
van het land vergroot. De ontwikkeling van de telegraaf (1852) en de telefoon 
(1888) maakte het mogelijk op afstand en onpersoonlijk sociale contacten te leg-
gen. Door de ontwikkeling van de gedrukte media, die bevorderd werd door de 
afschaffing van het dagbladzegel in 1870 en door de verbetering van de druktech-
niek, en later de opkomst van de film en de radio (vanaf 1919) werden lokale ge-
meenschappen opengebroken doordat informatie en beelden van voorheen onbe-
kende culturen bekend werden. Ook de productiewijzen werden gemoderniseerd 
door de uitvinding en vervolgens inzet van nieuwe machines.3

Verder veranderden na 1870 enige zaken op cultureel vlak. De industrialisatie 
zette door en zorgde voor een grotere vraag naar gespecialiseerde en geschoolde 
arbeidskrachten. Daardoor werden de arbeidsverhoudingen zakelijker en nam, 
door de hogere lonen, de welvaart toe. Na 1880 zette de verstedelijking van Ne-
derland door, waardoor meer mensen met de stedelijke cultuur in contact kwa-
men.4 Tenslotte werd de verspreiding van de burgerlijke cultuur bevorderd door 
de opkomst van de verzorgingsstaat: arbeidswetten ter bescherming van kinderen 
en vrouwen, wetten ter verhoging van de woonkwaliteit en hygiëne, en algemene 
verzekeringen ter bestrijding van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.5 In die 
veranderende verhoudingen ontstond er een debat over de rol en betekenis van 
de arbeid, de waardering ervoor, en de juiste organisatie en bescherming van de 
arbeider. Dit raakte natuurlijk meteen aan de vraag hoe het kapitalisme als eco-
nomisch systeem, waarbinnen deze veranderingen plaats vonden, moest worden 
geordend en zich verder zou ontwikkelen.6 Aengenent zou aan dat debat een be-

3 D. van Lente (1988). Techniek & ideologie: Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van techni-
sche vernieuwingen in Nederland 1850-1920. Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten; zie ook: P.E. de Hen 
(1985). De industrialisatie van Nederland. In F.L. van Holthoon (red.), De Nederlandse samenleving sinds 
1815: Wording en samenhang (pp. 3-18). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
4 J. Bank & M. van Buuren (2000). 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur. Den Haag: sdu-uitgevers, pp. 133-
149, 523-566.
5 Th. van Tijn (1978). Het sociale leven in Nederland. In Algemene geschiedenis der Nederlanden xiii (pp. 
77-100 en 296-326). Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, aldaar pp. 306-313.
6 Zie voor een contemporain overzicht Ed. van Cleeff (1939). Sociaal-economische ordening: Een ideolo- 
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langrijke bijdrage leveren, en via Aalberse kon hij deze bijdrage ook gedeeltelijk 
in de praktijk omzetten.

5.3 Bescherming van de arbeider

5.3.1 De arbeider is zijn loon waard

In 1917 liet Aengenent zich uit over een kwestie die in die tijd de gemoederen 
flink bezig hield,7 maar nu moeilijk invoelbaar is. Het punt van discussie was of 
bij de bepaling van het loon van ambtenaren uitgegaan moest worden van een 
absoluut of een relatief loon. De sociaaldemocraten pleitten voor een absoluut 
loon (gelijk loon voor gelijk werk), waartegenover de christendemocraten pleit-
ten voor een relatief loon (waarbij rekening werd gehouden met gehuwde staat en 
kindertal, het zogenaamde relatieve gezinsloon8). Aengenent neemt een genuan-
ceerde maar voor zijn achterban ook confronterende positie in. Het uitgangspunt 
van zijn argumentatie is het absolute loonprincipe. De basis voor de vergoeding 
moet het geleverde werk zijn: in het loon komt de waarde daarvan tot uiting. 
Hieraan is naar zijn oordeel, onder verwijzing naar vele prominente theologen 
en filosofen die deze opvatting onderschrijven, niets on-katholieks. Sterker nog, 
de relatieve loon-theorie kent ook gevaren omdat het werkgevers kan stimuleren 
juist ongehuwden, kinderlozen, en vrouwen aan te nemen. Wel moet het absolute 
loon voor een normaal gezin met drie of vier kinderen9 voldoende zijn om van 
te leven. Tegelijkertijd kan zo’n strikte rechtvaardigheid niet het enige principe 
zijn waarop het inkomen wordt gebaseerd, en daarom wijst Aengenent toesla-
gen zoals huur- en kindertoeslag (want daarover ging het debat concreet) niet 
af. Want ook zoiets als sociale rechtvaardigheid en solidariteit, namelijk het te-
gemoet komen aan de grotere kosten die gezinnen met kinderen hebben, dient 
mee te spelen in de inkomenspolitiek. De algemene middelen kunnen daarvoor 
aangesproken worden, omdat kinderen en gezinnen een bijdrage leveren aan het 
algemeen belang. Tenslotte kan ook de naastenliefde volgens Aengenent een rol 
spelen: werkgevers hebben als mens voor hun werknemer te zorgen. Indien een 
werkgever van wil is om steun te geven is dat volledig in orde en kan het zelfs als 
voorbeeld dienen voor andere werkgevers.

Op het element van naastenliefde in de sociale zekerheid ging Aengenent in 
1918 verder.10 In dat jaar werd hem gevraagd een advies te schrijven voor de Ne-
derlandse Vereniging van Armenzorg. Dat was een verbond van private organi-

 
gisch-sociologische beschouwing van religieus standpunt. Arnhem: Van Loghum Slaterus’ Uitgeversmaat-
schappij nv.
7  J.D.J. Aengenent (1917). Salarisregeling en katholieke sociologie. Leiden: Futura.
8  C. van Eijl (1994). Het werkzame verschil: Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940. Hilversum: Uitge-
verij Verloren, pp. 337-338.
9  Nota bene, hij zegt dat in een tijd waarin grote gezinnen de norm begonnen te worden in het katholieke 
milieu. 
10  J.D.J. Aengenent (1918). De verhouding tusschen armenzorg en ouderdomsverzekering. Geschriften van 
de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, (xiii), 111-146.
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saties (kerkelijke en burgerlijke) dat zich bezig hield met onderlinge uitwisseling 
van kennis en ervaring, en met lobby naar de overheid voor een betere sociale 
wetgeving. Een van de vraagstukken binnen de vereniging was of de armenzorg 
georganiseerd moest worden via giften, via wetgeving, of via een vorm van sociale 
verzekering. Aengenent pakt het thema principieel aan: de mens heeft de opdracht 
om te werken, maar ook om te leven. De arbeider moet dus zoveel verdienen dat 
hij er van kan leven, ook in geval van ouderdom of ziekte. Dit principe spreekt 
volgens Aengenent voor een vorm van verzekering, waarbij het inkomen hoog 
genoeg dient te zijn om een deel apart te kunnen leggen om premies te kunnen 
betalen voor dergelijke noodsituaties.

De vraag die zich vervolgens voor Aengenent stelt, is hoe de herverdeling het 
beste plaats kan vinden: via algemene belastingen of via de sociale verenigingen. 
Aengenent is terughoudend waar het gaat om de rol van de staat, die heeft volgens 
hem geen rol zolang het particulier initiatief in de noden kan voorzien. De over-
heid moet door wetgeving de arbeider rechtsbescherming bieden, waar andere 
regelingen tekort schieten. Daarom heeft een verplichte verzekering voor hem de 
voorkeur, waaraan zowel werkgevers (patroons) als arbeiders mee betalen. Om 
zijn punt te onderstrepen en aan het brede publiek duidelijk te maken, maakt hij 
aan het slot van zijn advies een onderscheid tussen sociale politiek en armenzorg. 
Sociale politiek gaat uit van de rechtvaardigheid, is gebaseerd op het algemene 
recht, en heeft als doel het voorkomen van sociale problemen. De armenzorg 
daarentegen gaat uit van de naastenliefde en barmhartigheid, is individueel van 
aard, en gericht op het opheffen van noden. Beide, sociale politiek en armenzorg 
zijn belangrijk, waarbij de uitoefening van de naastenliefde soms wordt beperkt 
door staatshulp, maar er ook door gestimuleerd wordt omdat er steeds opnieuw 
gezocht moet worden naar waar de noden zijn en waar de staatshulp tekort schiet.

5.3.2 Achturendag

In een artikel uit 1921 bespreekt Aengenent de achturige werkdag, in het ka-
der van de taak voor de vrouw in deze voor werknemers nieuwe situatie.11 Het 
hoofdgedeelte van de tekst is echter een hartstochtelijke verdediging van de ar-
beidstijdenwet die in 1920 is ingevoerd. Al in de inleiding maakt hij zijn positieve 
houding duidelijk tegenover degenen die de wet zien ‘[…] als de oorzaak voor 
alle misère die in onze tegenwoordige maatschappij aanwezig is’. Ten eerste vindt 
hij dat de wet niet op zo korte termijn beoordeeld kan worden, de gevolgen ervan 
moeten eerst maar afgewacht worden. Ten tweede adresseren de tegenstanders 
hun verwijten aan de regering, maar Aengenent wijst erop dat de wet een uit-
drukkelijke wens was van alle partijen in de Tweede Kamer. Ten derde wordt de 
wet gezien als de oorzaak voor de economische malaise in een aantal industriële 
sectoren, terwijl Aengenent de reden daarvoor ziet in de valutamarkt. Nadat hij 
dit duidelijk heeft gemaakt behandelt hij vier vragen: of de achturige werkdag een 
socialistisch beginsel is, of de ‘volkswelvaart’ erdoor benadeeld wordt, of het een 

11  J.D.J. Aengenent (1921). De beteekenis van den achturendag en de taak der vrouw. Leiden: Futura.
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achteruitgang in de moraliteit betekent, en wat de rol van de vrouw hierin is.12

Aengenent vindt steun aan de achturige werkdag niet socialistisch. Hij wijst 
erop dat katholieke partijen, ook in het buitenland, al langer aandringen op beper-
king van de werktijden. Principieel wijst hij op de uitspraak in Rerum novarum, 
dat de werkdag beperkt moet worden als de gezondheid van de arbeiders daar-
door schade lijdt. De burgers moeten door de staat beschermd worden, fysiek 
maar ook moreel: een mens moet in staat zijn zijn maatschappelijke, familiaire, en 
religieuze rechten en plichten uit te oefenen. Tegen deze ideële motieven kan men 
zich als katholiek nauwelijks verzetten. Of het nu precies acht werkuren moeten 
zijn is moeilijk te bepalen, maar hij wijst op de maatschappelijke tendens die in 
deze richting wijst.

Wat betreft de verwachte achteruitgang in welvaart wijst hij op ervaringen in 
het verleden. Eerdere beperkingen van de arbeidsduur leidden ertoe dat de wel-
vaart juist steeg. Aan de hand van vele publicaties en cijfermateriaal uit binnen- en 
buitenland laat hij de gevolgen van de verkorting van de arbeidsduur bij verschil-
lende bedrijven zien. Zonder het woord zelf te gebruiken, argumenteert hij dat 
door de beperking van de arbeidsdag de arbeidsproductiviteit stijgt door een ef-
ficiëntere indeling van het werk. Een hogere arbeidsproductiviteit veronderstelt 
wel dat de arbeiders zin blijven houden in hun werk; er zijn in zijn tijd klachten 
dat die aan het afnemen is. ‘Wil de productie bij verkorting van de arbeidsduur 
op peil blijven, dan is noodig, dat de arbeidslust toeneme, zoals ook redelijker-
wijze verwacht kan worden’.13 Maar zelfs al zou door arbeidstijdverkorting de 
welvaart afnemen, dan nog zou Aengenent vanwege de immateriële pluspunten 
ervoor zijn. Die wegen voor hem op tegen een gering materieel nadeel: ‘Materiële 
welvaart alleen kan een volk niet gelukkig maken’.14 De materiële welvaart mag 
niet alleen de maatstaf zijn voor wetgeving.

De derde vraag die Aengenent behandelt is de vraag of de achturige werkdag 
leidt tot een groter drankgebruik onder de arbeiders: wordt de extra vrije tijd niet 
gebruikt voor een overdaad aan verkeerde ontspanning? Ook voor het antwoord 
op deze vraag gaat hij te rade bij internationaal vergelijkend, statistisch onder-
zoek, dat aantoont dat het drankgebruik niet stijgt als de arbeidsduur verkort 
wordt. De relatie tussen drank en vrije tijd ligt kennelijk, concludeert hij, wat in-
gewikkelder. Aengenent wijst erop dat sociale factoren een rol spelen bij de grote-
re signalering van drankmisbruik in de statistieken van de politie. Zo werden er in 
1918 als gevolg van de rantsoenering beduidend minder boetes geschreven, of als 
de politie meer op drankmisbruik in de openbare ruimte let. Volgens Aengenent 
zijn echter ‘[…] de hoogere geldlonen en het zinken van het moraliteitsbesef […] 
ongetwijfeld de hoofdoorzaken’.15 Maar zelfs als er meer drankgebruik is, kan dit 
geen reden zijn om de achturige werkdag af te schaffen. ‘Immers, ook de Zondag 
wordt door minderwaardige individuen op velerlei wijzen misbruikt. Wie zou nu 
daarom den wekelijkschen rustdag willen veroordelen, die uit den aard der zaak 

12  Het antwoord op deze laatste vraag wordt in hoofdstuk zes besproken.
13  Aengenent, Beteekenis achturendag, p. 18.
14  Ibid., p. 20.
15  Ibid., p. 27.
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ten doel heeft de religieuze verheffing van den mensch en herstel van physieke 
krachten?’ Het gaat erom dat de arbeider de achturige werkdag goed leert gebrui-
ken, zodat die hem ook van nut is.

5.4 Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap

5.4.1 Socialisatie

Na de Eerste Wereldoorlog werd er in Europa gediscussieerd over de vraag hoe 
de kapitalistische economie geordend kon worden. In 1919 verscheen een rapport 
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij waarin socialisatie van de econo-
mie werd bepleit, het proces waarbij de productiefactoren in handen van de ge-
meenschap als geheel worden gelegd. Aengenent voelde zich uitgedaagd de ka-
tholieken hierover te informeren en aan te geven wat hún opstelling zou moeten 
zijn.16 Hij onderscheidt vijf punten in het rapport die hij allemaal wil weerleggen. 
Als eerste de stelling van de socialisten dat het privaat-eigendom van productie-
middelen moet worden afgeschaft. Hoewel in het rapport wordt benadrukt dat 
het om een geleidelijke, niet-revolutionaire invoering gaat (in tegenstelling tot de 
visie van Marx), constateert Aengenent dat het doel hetzelfde blijft. Hij herhaalt 
daarop de argumenten die hij al in 1901 formuleerde: privébezit is verbonden met 
het natuurrecht en de zondeval; bij collectief bezit is er geen prikkel tot arbeid 
en socialisatie strookt dus niet met de menselijke eigenschappen; nationalisatie 
mag alleen in uitzonderlijke gevallen als het geheel van de samenleving geschaad 
wordt.17

Ten tweede wordt in het rapport gesteld dat arbeidsloos inkomen, dit is inko-
men uit kapitaal, moet verdwijnen. Dit vloeit logisch voort uit het streven naar 
socialisatie, immers: als bezit verdwijnt, verdwijnt ook het inkomen eruit. Aen-
genent wijst er daarentegen op dat de kerk het ontvangen van rente toestaat. Na-
tuurlijk wil de kerk dat de mensen een arbeidzaam leven voeren, maar daarmee 
is profiteren van kapitaal nog niet onrechtvaardig. Bovendien hebben de eige-
naars er vaak hard voor gewerkt. Afschaffing van het arbeidsloze inkomen zou de 
arbeiders ook weinig opleveren. Als alternatief voor socialisatie stelt Aengenent 
daarom voor om over te gaan tot het bedrijfsradenstelsel, waarin uitwassen van 
het kapitaal door overleg beperkt kunnen worden.

Het derde punt dat Aengenent uit het rapport bespreekt is dat ‘[…] bij produc-
tie de belangen van de verbruikers niet mogen worden opgeofferd aan het winst-
bejag der producenten’. Aengenent stelt hier tegenover dat afschaffing van het 
privébezit geen bescherming biedt tegen egoïsme. Daarom komt hij nog een keer 

16  J.D.J. Aengenent (1921). Socialisatie: Critische beschouwingen naar aanleiding van het rapport der S.D.A.P. 
Leiden: Futura. Dezelfde tekst is in hetzelfde jaar gepubliceerd onder de titel ‘Socialisatie’ in De Katholiek 
(159), 72-107. Belangrijke voorbereidende gedachten zijn ontwikkeld in J.D.J. Aengenent (1912). Socialisme 
en eigendomsrecht. In Commentaar op de encyclieken Rerum novarum en Graves de communi re: Voordrach-
ten gehouden ter zesde Sociale Week, Maastricht, September 1911 (pp. 47-70). Leiden: Centraal Bureau van de 
k.s.a.

17  Aengenent, Eigendom.
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terug op zijn voorstel voor bedrijfsraden, waarin consumenten mee kunnen pra-
ten. In het vierde punt uit het socialisatierapport wordt geëist dat arbeiders me-
dezeggenschap krijgen in de leiding van de bedrijven. Ook voor deze eis biedt het 
bedrijfsradenstelsel volgens Aengenent een passend alternatief. In dat stelsel ziet 
hij parallellen met het idee van gemeenschapsexploitatie, maar dan met behoud 
van eigendom. In het vijfde en laatste punt weerspreekt Aengenent dat socialisatie 
een einde zal maken aan de verspilling van productieve krachten. Dáárvoor, zo 
merkt hij kort maar krachtig op, hoeft de economie niet gesocialiseerd te worden.

5.4.2 Bedrijfsraden

De katholieke visie op de inrichting van de economie ging, geïnspireerd door 
Rerum novarum, een andere kant op dan socialisatie, namelijk in de richting van 
het corporatieve bedrijfsradenstelsel – hetgeen door Aalberse in zijn tijd als mi-
nister ook werd nagestreefd. In 1920 verschijnen twee publicaties van de hand 
van Aengenent over de bedrijfsraden: een waarin hij de structuur ervan uitlegt18 
en een ander waarin hij de achterliggende filosofie uitlegt.19 Het bedrijfsraden-
stelsel was een compleet gebouw waarbinnen de katholieke gedachten over ar-
beid gerealiseerd moesten worden voor katholieke werknemers en werkgevers. 
Onderaan stonden de gewone bedrijfsraden in de individuele bedrijfstakken. Die 
boden de gelegenheid aan de arbeider mee te spreken over sociale, waar nodig de 
technische, en eventueel ook de commerciële kanten van de bedrijven. Ook zou 
deze raad kunnen besluiten over collectieve arbeidsovereenkomsten en conflicten 
daarover. Daarboven waren drie algemene bedrijfsraden ingericht: een voor het 
grootbedrijf, de middenstand en de land- en tuin-bouw. Deze raden moesten de 
sociale vrede bevorderen door collectieve arbeidsovereenkomsten te stimuleren 
en prijsafspraken te maken die een rechtvaardig loon konden garanderen voor 
de hele sector. Daarboven stond weer de in 1919 opgerichte rk Centrale Raad 
van Bedrijven.20 Ook dit orgaan had het doel de sociale vrede tussen klassen en 
standen te bevorderen door cao’s en prijsbeleid, maar ook om te streven naar pu-
bliekrechtelijke erkenning van deze organen, die eveneens bij ‘andersdenkenden’ 
bevorderd moesten worden. Uitgebreid beschrijft Aengenent hoe het machtse-
venwicht tussen werknemers en werkgevers in de Centrale Raad bewaard kon 
worden, blijkbaar met succes want op het eerste congres daarvan werden verre-
gaande besluiten genomen over ontslagrecht, minimumloon, en werkomstandig-
heden.

Het gedachtegoed achter het bedrijfsradenstelsel werkte Aengenent uit in de le-
zing bij gelegenheid van de installatie van de bedrijfsraad voor de metaalindustrie. 
Het bedrijfsradenstelsel is voor hem het begin van een publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie. Het afsluiten van verbindende, collectieve arbeidsovereenkomsten in 

18  J.D.J. Aengenent (1920). Het bedrijfsradenstelsel. De Katholiek, (158), 149-165.
19  J.D.J. Aengenent (1920). Het bedrijfsradenstelsel verwezenlijkt. ’s-Hertogenbosch: Teulings. Het meer 
vergelijkende werk J.D.J. Aengenent (1925). Actueele vragen over bedrijfsorganisatie. Leiden: Futura voegt 
inhoudelijk weinig toe.
20  Rutjens, “Wonderbaar werkend geneesmiddel”, aldaar p. 53.
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bepaalde bedrijfssectoren laat volgens hem zien hoe dit stelsel bij kan dragen aan 
het ‘afzwakken van het individualisme’: in de kapitalistische samenleving zijn de 
sociale banden verbroken en een cao kan ervoor zorgen dat werkgever en werk-
nemer weer bij elkaar komen.21 Wat de achterliggende gedachte van het stelsel 
betreft wijst hij op twee centrale katholieke ideeën die in het stelsel gerealiseerd 
worden: de organische staatsidee en de idee van solidariteit. In het katholieke 
gedachtegoed is de mens een sociaal wezen en vanuit zijn natuurlijke verbanden 
wordt de staat opgebouwd. Hiermee neemt Aengenent afstand van het grote be-
lang dat de socialisten hechten aan de staat. Aan de andere kant benadrukt hij 
het idee van individuele en collectieve solidariteit om zich af te zetten tegen de 
liberalen, die dergelijke fundamentele sociale banden ontkennen. Tenslotte komt 
Aen genent te spreken over de vraag of de bedrijfsraden hun doel – de sociale 

21  Aalberse zou zich er stevig voor inzetten – Ibid., aldaar pp. 46-47.

Het borstbeeld van 
Aalberse in de Vegastraat 
in Amsterdam-Noord, 
opgericht als dank voor 
zijn inzet voor de sociale 
woningbouw (ES).
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vrede – zullen realiseren. Daaraan twijfelt Aengenent geen moment, mits aan één 
voorwaarde wordt voldaan: dat de werkgevers en werknemers de solidaristische 
geest internaliseren. Hij spreekt hier over subjectieve socialisatie in tegenstelling 
tot de objectieve (materiële) socialisatie die de socialisten voorstaan. In duidelijke 
taal klaagt hij het egocentrisch denken aan dat de samenleving kenmerkt, waar-
door individuele belangen voorop komen te staan en het zicht op het gemeen-
schappelijk goed verdwijnt. Vooral de werkgevers worden opgeroepen voorop te 
gaan in matiging en sociale rechtvaardigheid; de werknemers op hun beurt moe-
ten goed werk leveren en zo op het geheel georiënteerd zijn. Alleen op deze wijze 
zal een nieuwe economische orde kunnen ontstaan waarin de belangen van de 
menselijke arbeid en niet die van het kapitaal centraal staan.

In de bijdrage uit 1924 tenslotte staat de medezeggenschap centraal.22 Dat was 
in die tijd een zeer omstreden kwestie, omdat het voor de socialisten een opstapje 
betekende om de kapitalistische productievormen omver te kunnen gooien. Aen-
genent beschouwt medezeggenschap van de arbeiders om verscheidene redenen 
als een volkomen natuurlijk streven. Ten eerste lopen de belangen van werkgevers 
en werknemers parallel: als er geen werkgevers zijn, dan kunnen arbeiders ook 
niets verdienen en bij een goed lopend bedrijf hebben ook de arbeiders belang. 
Ten tweede horen afspraken over de werkomstandigheden en de betaling primair 
gemaakt te worden door de mensen die daarbij betrokken zijn. Een gezonde me-
dezeggenschap kan op die manier behoeden voor overdreven staatsinmenging. 
Ten derde komt in medezeggenschap tot uitdrukking dat de arbeider niet een wil-
loos productiemiddel is, maar een actieve en redelijke deelnemer in het productie-
proces, en wordt zijn menselijkheid uitgedrukt. Dat de christelijke patroons mee 
zullen gaan in medezeggenschap is voor Aengenent duidelijk: ze zijn zo gevormd 
dat ze in de omgang met de arbeiders niet alleen uitgaan van de strikte rechtvaar-
digheid (loon naar werk) maar ook van de sociale rechtvaardigheid en naastenlief-
de.23 Ze zullen inzien dat medezeggenschap recht doet aan het algemeen belang. 
Tenslotte geeft hij nog een paar nuanceringen: het gaat bij medezeggenschap niet 
om individuele bedrijven maar om bedrijfstakken en het gaat ook niet om het aan-
tasten van de eigendomsverhoudingen. Verder moet medezeggenschap langzaam 
groeien en dient de staat zich terughoudend op te stellen door niet in te grijpen in 
de overleggen en door afspraken niet te sanctioneren. Tenslotte geeft hij aan dat 
medezeggenschap wel degelijk binnen de katholieke sociale leer past, hoewel het 
daarbinnen niet expliciet genoemd wordt.

5.5 Conclusie

De veranderingen in economie en arbeid aan het begin van de twintigste eeuw 
veranderden de Europese samenlevingen van de grond af. Deze veranderingen 
veroorzaakten grote sociale problemen en waren zo mede de aanleiding voor de 

22  J.D.J. Aengenent (1924). Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap. [Zwolle]: Nederlandse r.k. Metaalbe-
werkersbond.
23  Zie het debat over loonbeleid.
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levensbeschouwelijke conflicten van die tijd. Wat was de juiste oplossing voor de 
sociale kwesties? Aengenent laat met zijn bijdragen zien in het midden van die 
debatten te staan. Zijn insteek is het samenwerken van kapitaal en arbeid, recht-
vaardig loon en medezeggenschap, herstel van de standen in een moderne zin, en 
een krachtig pleidooi voor sociale hervormingen. Interessant is dat hij zowel een 
eigen plaats inneemt in het debat, als ook organisatorisch heeft meegewerkt aan 
het realiseren van de voorgestelde oplossingen. Met zijn pleidooien voor een cao 
en een overlegeconomie heeft hij bijgedragen aan de voor- en na-oorlogse vorm-
geving van het sociale overleg. En via zijn vriend Aalberse als minister in het ka-
binet Ruijs de Beerenbrouck konden enkele van de sociale plannen in wetgeving 
worden omgezet (bijvoorbeeld de Arbeidswet met daarin opgenomen de beper-
king van de arbeidsduur, de Invaliditeitswet, en wetgeving ter verbetering van de 
ouderdomsverzekering).24 Aengenent kan wat dat betreft gezien worden als een 
van de grondleggers van het veelbesproken poldermodel, maar wordt daarmee 
zelden in verband gebracht.

In onze huidige tijd van sociale en economische verandering kunnen we consta-
teren dat veel van de problemen die Aengenent aanspreekt nu weer terugkomen. 
De groeiende kloof tussen bezitters en mensen die niet of beperkt deelnemen aan 
het arbeidsproces leidt tot nieuwe sociale spanningen. De eisen van de mondiale 
economie leiden tot een verdere flexibilisering van arbeid, die ertoe bijdragen dat 
de georganiseerde vormen van solidariteit uitgehold worden. In de groeiende in-
ternationale concurrentie komt er druk op de lonen, wat ertoe leidt dat mensen 
ook met een volledige baan niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, 
laat staan voor hun oude dag. En met de toename van supranationale bedrijven 
wordt de inspraak van werknemers steeds moeilijker. Tegelijkertijd moeten we 
vaststellen dat sommige van de oplossingen die Aengenent voorstelde toen al en 
zeker nu niet meer zouden voldoen. Het idee van de middeleeuwse standen als 
middel om de sociale problemen te bestrijden paste niet bij de vormgeving van 
een moderne economie. Ook het idee van een levensbeschouwelijke en totale or-
dening van de economie was snel achterhaald. Wel zijn veel publiekrechtelijke 
organen ontstaan en was hij op het gebied van minimumloon en medezeggen-
schap zijn tijd vooruit. Hier ligt dan ook een belangrijk deel van de relevantie van 
Aengenent voor deze tijd: we kunnen van zijn tijd, waarin het wilde kapitalisme 
juist ingeperkt werd, leren hoe we ons moeten opstellen tegenover de huidige de 
sociaaleconomische vraagstukken.25

24  Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden, p. 168.
25  Aanzetten geven de pleidooien van aartsbisschop R. Marx (2008). Das Kapital: Ein Plädoyer für den 
Menschen. München: Pattloch; van de promotor van de Economie van de gemeenschap L. Bruni (2012). The 
wound and the blessing: Economics, relationships and happiness. New York: New City Press; van Paus Fran-
ciscus – A. Tornielli & G. Galeazzi (2015). Papa Francesco: Questo economia uccide. Milaan: Piemme; en van 
de theoloog en kerkhistoricus Th. Salemink (2015). Op de rug van de tijger: Pleidooi voor een economie met 
een menselijk gezicht. Nijmegen: Valkhof Pers.



6  De katholieke vrouw  
in het openbare leven

6.1 De ‘middenpositie’ van Aengenent

In het begin van de twintigste eeuw werd heftig gediscussieerd over ‘zedelijke 
kwesties’ zoals de positie van vrouwen in de samenleving, het gezin, en de jeugd. 
De opkomende industrialisatie en de verstedelijking tastten de traditionele ver-
houdingen tussen mannen en vrouwen aan, wat gezien werd als een aantasting 
van het sociale leven in zijn geheel. Hoe deze kwesties op te lossen, aan te pakken, 
of te benaderen was onderwerp van debat tussen verschillende levensbeschou-
welijke visies.1 Katholieken en protestanten, socialisten en liberalen hadden ieder 
hun eigen beelden over de rol van vrouwen in het openbare leven, het kiesrecht 
voor vrouwen, de relaties tussen mannen en vrouwen, vrouwen en de arbeids-
markt, en meer van dergelijke thema’s die toen nieuw op de maatschappelijke 
agenda kwamen. In het begin van de twintigste eeuw stond de uitkomst van het 
debat nog niet vast. Pas na enige tijd verhardden de ideologische posities zich en 
zou elke zuil middels eigen organisaties oplossingen bieden voor de gesignaleer-
de problemen. Door de dominantie van confessionele partijen in het politieke 
spectrum zouden met name hun voorstellingen het openbare en private leven van 
vrouwen gaan bepalen.

In zijn proefschrift onderscheidt de politiek historicus Siep Stuurman in de 
opkomende katholieke zuil drie stromingen.2 Ten eerste ‘De clericalistische in-
tegralen, die rabiaat anti-feministisch waren, wezen zowel een zelfstandige vrou-
wenorganisatie als het vrouwenkiesrecht af’. Daartegenover onderscheidt hij ‘de 
ideologen van het interconfessionalisme: zij waren voorstanders van een zelf-
standige organisatie van vrouwelijke leken én van vrouwenkiesrecht op termijn’. 
Binnen deze stroming was Ariëns een belangrijk figuur.3 De derde groep, die het 
vrouwenkiesrecht niet wilde aanvaarden en een zelfstandige vrouwenorganisatie 
onder sterke klerikale leiding voorstond, positioneert hij in het midden en noemt 
hij de Leidse school. Stuurman schrijft erbij: ‘Deze fractie verwierf de steun van 
het episcopaat’. Aengenent staat in de laatste stroming en het klopt dat door de 
steun van het episcopaat voor de Leidse School – ook in andere zaken – veel van 
de punten van deze middenstroming gerealiseerd of tot beleid verheven werden.4

1 Hellemans, Strijd moderniteit; Stuurman, Verzuiling kapitalisme, pp. 202-255.
2 Stuurman, Verzuiling kapitalisme, p. 235.
3 Over zijn houding in het vrouwenvraagstuk schreef Deems, Andere Ariëns.
4 Aengenent schreef bijvoorbeeld op aanvraag van de bisschoppen een advies over de verhouding van arbei-
dersvrouwen tot de rk Vrouwenbond dat ‘[…] de katholieke arbeidersvrouwenorganisatie nog decennialang 
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Wat in de eerste decennia van de twintigste eeuw een gematigde middenpositie 
was (die misschien ook wel daarom door de bisschoppen gefavoriseerd werd), is 
vanuit het huidige perspectief, na twee feministische revoluties, niet meer als mid-
denpositie te begrijpen, laat staan te waarderen. In dit hoofdstuk worden daar-
om de achtergronden van de positie van Aengenent in het vrouwenvraagstuk ge-
schetst en in de bredere context van zijn gedachten geplaatst. In zijn geschriften, 
briefwisselingen, en activiteiten kunnen vier thema’s onderscheiden worden. Ten 
eerste wat hij ziet als de sociale taak van vrouwen in het kader van de vrouwen-
organisaties. Ten tweede wordt gekeken naar zijn opstelling in de discussie over 
het vrouwenkiesrecht. Ten derde wordt zijn visie op de rol van vrouwen in enkele 
sociale kwesties samengevat. Ten vierde, met de sociale kwesties verbonden en 
doorwerkend in zijn bisschoppelijk beleid, wordt gekeken naar zijn acties voor 
de Duitse dienstmeisjes.

6.2 Sociale taak der roomsche vrouw

In 1913 hield Aengenent een rede voor de Amsterdamse afdeling van de rk 
vrouwenbond in het bisdom Haarlem,5 de eerste afdeling van deze ‘Roomsche 
Vrouwenbond’. Het voorwerk voor deze organisatie was gedaan in kringen rond 
Alfons Ariëns, die daarvoor echter dusdanig werd belaagd door integralistische 
kringen rondom Thompson dat Ariëns het initiatief overliet aan de bisschoppen-
conferentie.6 De vrouwenbond was een verzameling van verschillende sociale 
verenigingen van en voor katholieke vrouwen. In de lezing wilde hij het doel van 
deze nieuwe beweging verduidelijken. Daarbij mengde hij zich in een discussie 
die in de wereldkerk onder geestelijken, intellectuelen, alsook onder katholieke 
vrouwen gevoerd werd. Aan de ene kant stonden degenen die van mening waren 
dat vrouwen niet in de openbaarheid hoefden te treden: het werkterrein van de 
vrouwen was het huis en de private naastenliefde. Aan de andere kant stonden de-
genen die de nadruk legden op het belang van de sociale activiteiten van katholieke 
vrouwen. Voor beide kanten is volgens Aengenent pro en contra wat te zeggen, 
maar hij vindt ze beide extreem en daarom verkeerd. Zijn toespraak krijgt op deze 
manier het karakter van een beginselprogramma voor de pas opgerichte bond.

De eerste vraag die hij in zijn toespraak beantwoordt, is of er een bijzondere 
reden is die de openbare activiteit van vrouwen wenselijk maakt. Die is er vol-
gens hem en dat is het vrouwenvraagstuk. Hij schetst een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen die dit vraagstuk hebben doen opkomen. Allereerst wijst hij op 
de ontwikkeling van de techniek (industrialisering) waardoor vrouwen uit de tra-
ditionele sfeer van huis en gezin werden gehaald. Het is daarom volgens hem van 
belang, meisjes die in de fabrieken werken te helpen in hun nieuwe rol en meisjes 

[zou] achtervolgen’ – volgens M. Derks & M. Huisman (2002). ‘Edelmoedig, fier en vrij’: Katholieke arbei-
dersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw. Hilversum: Uitgeverij Verloren, pp. 49-50.
5  J.D.J. Aengenent (1913). De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen. Amsterdam: Van Langen-
huysen.
6  Brom, Ariëns, pp. 507-514; Deems, Andere Ariëns, 239-278.
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uit de hogere standen een zinvolle dagbesteding te geven. Ook wijst hij erop dat 
vrouwen in het algemeen minder betaald krijgen, waardoor ze volgens hem tot 
de prostitutie gedreven worden. Een andere ontwikkeling waar Aengenent bij 
stil staat is de veranderingen in de ideeën. Zo zijn de ideeën over de maatschap-
pelijke en staatkundige plaats van de godsdienst veranderd, en vrouwen moeten 
geschoold worden zodat ze die ontwikkelingen met hun echtgenoten (die ze op 
hun beurt in de openbaarheid bediscussiëren) kunnen bespreken. Verder zijn er 
veranderingen in de gedachten over opvoeding; met name het rationalistische on-
derwijssysteem waar de godsdienst geen rol meer heeft in het curriculum klaagt 
hij aan. Aengenent wijst tenslotte op veranderde voorstellingen over zedelijkheid 
(‘met name in de bioscoop en het toneel wordt een losbandig beeld geschetst 
van de vrouw’), op de ‘weeldegeest’ die jonge mannen afschrikt van een huwe-
lijk (omdat ze denken niet aan de eisen van vrouwen te kunnen voldoen), en op 
de veranderde beelden over vrouwen die als volstrekt gelijkwaardig aan mannen 
werden gezien.7 Al deze veranderingen billijken volgens hem een openbaar optre-
den van vrouwen, buiten het gezin.

De tweede vraag die Aengenent wil beantwoorden is wat de taak van ‘de room-
sche vrouw’ in deze veranderingen is. Zijn antwoord op deze vraag is tweeledig. 
Enerzijds moeten de vrouwen niet meegaan met de radicale vrouwenbeweging 
die de absolute gelijkstelling van de vrouw beoogt. Man en vrouw zijn gelijkwaar-
dig, ze hebben (in religieuze zin) dezelfde oorsprong en hetzelfde doel (namelijk 
God), en ze bestaan uit dezelfde natuur (lichaam en ziel). Maar de vraag is of ze 
dat doel op dezelfde wijze moeten bereiken, ‘Want de wijze van werken wordt 
voor ieder wezen bepaald door zijn natuurlijken aanleg en eigenschappen’,8 en 
dat is voor vrouwen nu eenmaal het moederschap. Dat vindt hij overigens een 
zeer belangrijke taak met grote maatschappelijke betekenis. Anderzijds dienen 
de vrouwen zich te organiseren teneinde verschillende onderdelen van het sociale 
vraagstuk te verbeteren en de algemene stem van vrouwen in het openbare leven 
door te laten dringen, en zo de belangen van vrouwen te behartigen. Daar ligt dan 
ook voor hem de taak van de Roomsche vrouwenbond, waarvoor hij de statuten 
citeert: ‘De deelneming der vrouw aan het katholieke leven op de krachtigste wij-
ze te bevorderen, met uitsluiting van alle zuiver-politieke actie’.9 De bond dient 
daartoe de ontwikkeling der vrouw ‘overeenkomstig de katholieke beginselen’ te 
bevorderen, instellingen en verenigingen voor katholieke vrouwen op te richten 
of te steunen, en hun onderlinge samenwerking te bevorderen.

Interessant zijn twee opmerkingen in zijn nawoord. Ten eerste moet de vrou-
wenbond openstaan voor alle vrouwen zonder rang of stand. Een opmerkelijk 
standpunt voor die dagen, want de katholieke zuil was doortrokken van stands-
denken.10 Nee, zegt Aengenent, in het christendom is voor dergelijk onder-

7  Het is het tijdperk van de eerste feministische golf – F. Dieteren, E. Kloek, & A. Visser (1987). Naar Eva’s 
beeld: De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur. Amsterdam/Brussel: Elsevier, pp. 157-185.
8  Aengenent, Sociale taak, p. 16.
9  Ibid., p. 21.
10  M. van der Plas (s.a.). Uit het rijke Roomsche Leven: Een documentaire over de jaren 1925-1935. Utrecht: 
Ambo (2e druk), pp. 173-181.
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scheid geen plaats, juist door samen te werken wordt het katholieke leven ten 
volle ontplooid. In de jaren twintig werd dit punt de inzet van een strijd over 
de organisatie van de arbeidersvrouwen tussen de rk Vrouwenbond en het rk 
Werkliedenverbond, de standsorganisatie voor arbeiders.11 De Katholieke Ar-
beidervrouwenbeweging was onderdeel van het rkwv en daarmee deel van de 
standsorganisatie voor arbeiders. De bestuursleden van de rkvb waren daaren-
tegen van mening dat hun organisatie voor álle vrouwen was, ook de arbeiders-
vrouwen. Ze waren van mening dat de zorg voor de zedelijkheid en het behoud 
van de godsdienstzin de vrouwen gezamenlijk aangingen en dat ze elkaar daarbij 
konden steunen. Bovendien waren ze overtuigd van hun eigen liefdadigheid en de 
positieve invloed daarvan op de arbeidersvrouwen. Het werkliedenverbond op 
zijn beurt wilde de vorming van vrouwen binnen de eigen stand houden. Hierin 
werd het rkwv bevestigd door een onderzoek van de zuidelijke bisdommen uit 
1919. Daarin werd geconstateerd dat één organisatie voor alle vrouwen kansloos 
was, omdat de lagere standen niet met de hogere in één vereniging wilden zitten 
en ze de contributie te hoog en de cursussen te duur vonden. De vrouwenbonden 
konden het werk van de standen wel steunen, maar niet vervangen. Hier was de 
rk Vrouwenbond het niet mee eens, want de standsorganisaties zouden te weinig 
kennis hebben van de katholieke cultuur. Bovendien was het de taak van de vrou-
wenbond het standsverschil te verkleinen. De voorzitster van de Vrouwenbond, 

11  Derks & Huisman, Edelmoedig, pp. 45-51.

Aengenent bij het bestuur van de diocesane vrouwenbond (NHA).
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Florentine Steenberghe-Engeringh, bewerkte aartsbisschop Van de Wetering 
want de bisschoppen hadden immers goedkeuring gegeven aan de statuten van de 
Vrouwenbond voor álle vrouwen. Aengenent werd erbij gehaald als adviseur en 
hij sprak met alle bestuursleden en betrokkenen – volgens Derks en Huisman is 
het vanwege zijn voorkeur voor de standsorganisaties ‘niet ondenkbaar dat hij de 
discussies beïnvloedde’. Zijn conclusie was dat het gelaten kon worden zoals het 
was: standsorganisaties in het zuiden, vrouwenbond in het noorden. Zo besloten 
de bisschoppen en het zou tot na de Tweede Wereldoorlog zo blijven.

De tweede opmerking betreft de bijzin uit de statuten, dat de vrouwenbond 
‘niet streeft naar zuiver politieke actie’, wat in de praktijk betekent dat het streven 
naar vrouwenkiesrecht niet wordt ondersteund. Hoewel het vrouwenkiesrecht 
niet ingaat tegen het katholieke geloof, ondersteunt Aengenent dit verbod in de 
statuten met twee argumenten. Het eerste is dat het vrouwenkiesrecht ingaat te-
gen de eenheidsidee van het huwelijk: in de katholieke leer worden man en vrouw 
één in het huwelijk en een kiesrecht voor vrouwen verandert deze relatie. Het 
tweede argument is dat de vrouw karakterbederf zou kunnen ondergaan in het 
dagelijkse politieke handwerk, wat weer nadelig zou zijn voor de maatschappij als 
geheel omdat dan de edele kanten van het karakter van vrouwen die samenleving 
niet langer doordringen. In een brief aan Julie van der Lans-Russel, de echtgeno-
te van de directeur van de Katholieke Illustratie en De Gelderlander schreef hij 
hierover:

Hooggeachte Mevrouw,

1o Het is niet absoluut door de Haarlemsche statuten verboden, om een keer over een 
politiek onderwerp te spreken. Maar omdat voorlichting daaromtrent, vooral wanneer 
het betreft het vrouwenkiesrecht, zoo gemakkelijk overslaat tot propaganda ervoor, zou 
ik het wel in strijd achten met den geest der Statuten, indien die richting wordt ingesla-
gen. M.i. rust op den Geestelijken Adviseur de taak, om, voor het geval dat men eens een 
enkele maal voorlichting over een politiek onderwerp noodig acht, alleen bezadigde en 
voorzichtige sprekers toe te laten;

2o Aanprijzen van of propaganda maken voor het vrouwenkiesrecht kan practisch 
moeielijk anders genoemd worden dan politieke actie voeren. Theoretisch is er natuurlijk 
wel onderscheid te maken. Maar praktisch moet het propaganda maken voor vrouwen-
kiesrecht in den vrouwenbond er toe leiden, dat deze Bond tenslotte actie er voor gaat 
voeren. Die actie is dus een gevolg, dat niet uit kan blijven, al is dan theoretisch de aan-
prijzing zelf de actie nog niet. M.i. heeft ook hier de adviseur te waken.12

6.3 Vrouwenkiesrecht

De kwestie van het vrouwenkiesrecht stond rond de eeuwwisseling nationaal en 
internationaal langdurig op de maatschappelijke en politieke agenda. In Duitsland 
en Engeland werd er actief voor gestreden, en in Nederland waren de Vereeniging 

12  kdc lans 53.
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voor Vrouwenkiesrecht (Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs) en de Nederland-
sche Bond voor Vrouwenkiesrecht (onder andere Clara Wichmann13) actief. Het 
was een kwestie van tijd totdat het thema ook in de katholieke vrouwenorgani-
saties zou opkomen – het verbod in de statuten van de Vrouwenbond kon dat 
niet verhinderen. In maart 1914 had Aengenent een briefwisseling met Alberti-
ne Smulders.14 Zij was mede-oprichtster van de nationale rk Vrouwenbond en 
echtgenote van de hoofdredacteur van de katholieke krant Het Centrum, Petrus 
Steenhoff. Blijkbaar had Smulders Aengenent uitgenodigd voor een lezing en had 
ze het vrouwenkiesrecht als mogelijk thema gesuggereerd. De eerste brief van 
Aengenent is gedateerd op 11 maart 1914:

Wat de penibele quaestie van het vrouwenkiesrecht betreft, ik zal er dien avond niet over 
spreken. Het zou niet voor de hand liggen zulks wel te doen, waar ik alleen heb aan te 
toonen de noodzakelijkheid der katholieke vrouwenbeweging. Veel meer zou het als on-
derdeel kunnen geplaatst worden in het onderwerp, dat U behandelen zult, nl. de wijze 
waarop onze katholieke vrouwen moeten werkzaam zijn. Doch, zoals u mij schrijft, zult 
ook U het niet doen.

Overigens schijnt het wel, dat wij niet eenstemmig over het vrouwenkiesrecht denken. 
Mij komt het voor, dat wij niet verstandig doen daarnaar te streven. Niet alsof het vrou-
wenkiesrecht in strijd zou zijn met een dogma van ons geloof. Dit zegt op zichzelve 
echter zeer weinig. Want er zijn vele menschelijke handelingen, waaromtrent het geloof 
zich niet uitspreekt. Over de al-of-niet-geoorloofdheid van verschillende handelingen 
moet verstandelijk oordeel uitspraak doen. En zou het nu wel verstandig zijn, om te 
ijveren voor iets, waaraan zeker groote gevaren verbonden zijn, terwijl het nut ervan zeer 
problematisch is? Tot nog toe heb ik te vergeefs gezocht naar een argument, dat mij van 
het tegendeel overtuigde. Ik las tot nu toe alleen, dat vrouwenkiesrecht niet in strijd is met 
een katholiek geloofspunt; en dit geef ik gaarne toe. Of wel, dat het een ding is hetwelk 
toch eenmaal komen zal, want het is ‘de strooming’, het zit ‘in de lucht’; – welnu, dat zijn 
m.i. geen argumenten, want er zijn heel wat tijdsstroomingen, waarvoor te ijveren lang 
niet verstandig zou zijn. Men vordert in deze quaestie niet, door erop te wijzen, dat men 
vroeger ook wel bang was voor verschillende dingen, die thans na de invoering volstrekt 
niet gevaarlijk blijken, zooals leerplicht, dienstplicht enz. Want iedere quaestie moet af-
zonderlijk bezien worden. Uit het feit, dat sommigen zich vroeger vergist hebben, volgt 
in de verste verte niet, dat degenen, die groote gevaren van vrouwenkiesrecht dachten, 
zich ook vergissen. Als zulk een redeneering waar was, zou men meer voor gevaren über-
haupt als een herenschim moeten beschouwen.

Welnu, andere ‘argumenten’ voor vrouwenkiesrecht heb ik nimmer vernomen. Ik kan er 
met den besten wil der wereld de wenschelijkheid niet van inzien.

Nogmaals, het is dus m.i. niet een quaestie, waarbij katholieke princiepen of beginselen 
van het natuurrecht gemoeid zijn. Het is een quaestie van wikken en wegen, wat voor het 
staatsbelang het beste is. En nu komt het mij voor, dat het staatsbelang niet gebaat doch 
veeleer geschaad zal worden, indien het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd.

13  E. Smolenaars (2005). Passie voor vrijheid: Clara Wichmann 1885-1922. Amsterdam: Aksant.
14  kdc ss 155.
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Ziedaar, hooggeachte Mevrouw, mijn standpunt eerlijk uiteengezet. Kan men daarente-
gen echte argumenten aanvoeren, dan zal ik de eerste zijn om daarvoor te zwichten. Doch 
het moeten dan ook werkelijk argumenten zijn.

Deze ongevraagde uiteenzetting vroeg om een antwoord en dat kwam praktisch 
per kerende post. Op 13 maart 1914 antwoordt Smulders dat ze geen heftig voor-
stander van het vrouwenkiesrecht is. Ze weet te weinig van politiek af om hierin 
een oordeel uit te spreken. Wel vindt ze dat de stem van vrouwen bijvoorbeeld in 
sociale zaken van belang is. Belangrijk voor haar als katholieke vrouw is echter, 
en daarin voelt ze zich door Aengenent bevestigd, dat er geen tegenstrijdigheid is 
met katholieke beginselen. Voor haar is het dus een vrije kwestie. Men kan voor 
of tegen vrouwenkiesrecht zijn en als je er niet vóór mag ijveren zou volgens 
haar ook er tégen ijveren verboden moeten zijn. Tenslotte haalt ze nog een ander 
argument naar voren. Als er vanuit de kerk of vanuit katholieke organisaties een 
te sterke tegenstem is, dan zullen veel vrouwen naar neutrale bonden gaan om 
hun belangen verdedigd te zien. Op deze manier zullen vrouwen verloren raken 
voor het katholieke sociale werk. Op dit antwoord reageerde Aengenent ook per 
kerende post op 17 maart 1914, en gezien de schrijfwijze doet hij dit met grote 
emotie – ondanks zijn pleidooi de kwestie vooral verstandelijk te benaderen:

[…] als het niet strijdig is, is het dan meteen een vrije kwestie? De quaestie wordt daar-
door ‘vrij’ in een zeer beperkten zin, nl. alleen in dezen zin, dat men door aanhanger 
eener bepaalde opinie te zijn geen ketter wordt. Maar is dat nu het enige streven van den 
katholiek, geen ketter te worden? Ieder redelijk mensch, en dus zeker ook de katholiek, 
moet er toch naar streven om al zijn daden verstandelijk te ordenen, en alleen datgene te 
willen wat het verstand als redelijk aangeeft. Heeft een katholiek dus eerst zekerheid, dat 
een bepaalde actie niet strijdt met zijn Geloof, dan moet hij bovendien vragen; IS MIJN 
HANDELING, MIJN STREVEN REDELIJK? En zoo niet, dan mag hij het evenmin 
doen. Nu zijn er quaesties, die niet tegen het Geloof strijden, doch aan de nastreving 
waarvan groote gevaren verbonden zijn. Welnu, het is niet goed dingen na te streven, 
die gevaarlijk zijn. Al wordt zulks voor een bepaald punt niet verboden door het geloof, 
al wordt men daardoor geen ketter, – het verstand zegt toch dat men onredelijk handelt 
door er naar te streven. De quaestie is dus alleen ‘vrij’ in een beperkten zin, nl. dat zij niet 
tegen het geloof strijdt. Doch niet vrij in absoluten zin, want het verstand gebiedt om 
geen dingen vol gevaren na te streven. Mijns inziens staat het zoo met het vrouwenkies-
recht. Al wordt het niet verboden door het Geloof, het is niet gewenscht er naar te streven 
om de daaraan verbonden gevaren. […]

Ziedaar, Mevrouw, mijn opinie. Ik blijf het ten zeerste betreuren, dat er Roomsche vrou-
wen zijn, die er voor blijven ijveren al is het dan ook buiten den Bond. Mijns inziens 
komen wij daardoor op een gevaarlijk pad. Ik vind dan ook, dat het wel degelijk op den 
weg ligt van een geestelijken adviseur om ertegen te blijven waarschuwen. En al raakt het 
geen punt van ons Geloof, ik vind toch, dat het meer raadzaam is voor een Roomsche 
vrouw om te luisteren naar de stem van een priester, die zijn meening met redenen om-
kleedt dan naar de stem van anderen, die verkondigen dat vrouwenkiesrecht ‘een eisch is 
van den tijd’.
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In een bijdrage uit 1916 geeft Aengenent zakelijker en systematischer zijn argu-
menten tegen het vrouwenkiesrecht weer, maar hij blijft een verklaard tegenstan-
der. Hij opent de bijdrage met de constatering dat de voorstanders van het vrou-
wenkiesrecht ook in katholieke kring terrein winnen – zie de briefwisseling met 
de prominente Smulders –, omdat het is bestreden met de verkeerde argumenten 
(nota bene!). Zo zou vrouwenkiesrecht in strijd zijn met het katholieke geloof, 
maar de Bijbelse én kerkelijke bepaling dat vrouwen geen kerkelijk ambt op zich 
mogen nemen mag volgens hem niet zomaar op het openbare leven worden toe-
gepast. Ook zou het in strijd zijn met het natuurrecht dat vrouwen een stem uit-
brengen, maar hij ziet in de natuur van vrouwen niets wat dat verhindert: het gaat 
om een gradueel verschil tussen man en vrouw en ze mag als gehuwde weliswaar 
ondergeschikt zijn aan de man, ook een man die ondergeschikt is (bijvoorbeeld 
op zijn werk) mag stemmen. Vrouwen zouden te geringe intellectuele vermogens 
hebben, maar Aengenent meent dat de moderne, populistische massademocratie 
die ook niet van de mensen vraagt. Tenslotte zou vrouwenkiesrecht tweedracht 
zaaien in het huwelijk, maar een goed huwelijk moet dit volgens hem kunnen 
uithouden: ‘In dergelijke gezinnen denken man en vrouw instinctief in alles eens-
gezind’.15 Nee, de ware bezwaren tegen het vrouwenkiesrecht liggen voor hem 
ergens anders.

Zijn eerste argument is dat het streven naar vrouwenkiesrecht de individualis-
tische staatsidee bevordert en de organische staatsidee verzwakt. Aengenent staat 
met volle kracht achter de tweede. In de organische staatsidee is de macht van 
de staat gegroeid uit bestaande maatschappelijke verbanden, met name gezinnen. 
Het is in die visie logisch het kiesrecht te geven aan het hoofd van het gezin, de 
man. In de individualistische staatsidee sluit de staat een contract met individuen, 
en binnen dat kader is het logisch het kiesrecht ook aan vrouwen te geven. Dit 
is voor hem geen theoretische gedachte: de organische staatsidee kan de samen-
leving behoeden voor al te grote ingrepen door de staat in de eigen sferen van het 
menselijk samenleven. Deze bescherming is nodig omdat de staat zijn macht van 
God ontvangen heeft en daarmee beperkt is. Het gaat Aengenent bij dit argument 
tegen het vrouwenkiesrecht dus om zijn bredere visie op staat en politiek en de 
verhouding daarvan tot de samenleving.

Zijn tweede argument tegen het vrouwenkiesrecht ligt in de verzwakking van 
de eenheidsidee van het huwelijk, hoewel hij in de inleiding aangegeven had zich 
geen zorgen te maken over de gevolgen van het vrouwenkiesrecht voor het chris-
telijke huwelijk. Ook voor dit argument sluit hij aan bij zijn organische staatop-
vatting: in het streven naar vrouwenkiesrecht gaat men uit van de individualisti-
sche staatsopvatting en ziet men bijgevolg het huwelijk als een contract tussen 
twee mensen en niet, zoals de katholieke kerk leert, als een liefdesband. Het stre-
ven naar het vrouwenkiesrecht ziet Aengenent daarmee als een streven om het 
christelijk huwelijk op te ruimen. Zijn derde argument, waarmee hij laat zien dat 
hij politieke en zedelijke argumenten moeilijk kan scheiden, is het veronderstelde 
karakterbederf van de vrouw. Het gaat in de moderne politiek om populisme 

15  J.D.J. Aengenent (1916). Vrouwenkiesrecht. De Katholiek, (149), 153-178, aldaar 156.
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en demagogie, en vrouwen zijn licht agiteerbaar waardoor ze hun voortreffelijke 
karakter kunnen bederven.

Natuurlijk ziet Aengenent ook argumenten die pleiten vóór vrouwenkiesrecht. 
Zo zouden de confessionele partijen kunnen winnen met de stemmen van vrou-
wen.16 Maar zijn principiële opstelling laat geen ruimte voor dit soort opportu-
nisme. Aan kortstondig gewin hecht hij weinig waarde voor de lange termijn. 
De principiële argumenten pro vrouwenkiesrecht verwerpt hij: in de organische 
staatsopvatting zijn vrouwen geen volwaardig burger, vrouwen betalen wel be-
lasting maar daarvoor hoeven ze bijvoorbeeld het leger niet in, dat het afhouden 
van het kiesrecht vrouwen tot slaaf maakt van mannen of hen op één lijn zet met 
maatschappelijk onvolwaardigen zijn absurde gedachten, vrouwen kunnen hun 
stem ook op andere manieren laten horen, we hoeven toch niet toe te geven aan de 
populistische druk uit de samenleving. Aengenent is zeker in dit laatste gedeelte 
argumentatief niet op zijn sterkst; de indruk blijft hangen dat het vrouwenkies-
recht van hem niet hoeft. Hoe hij er ná 1920 over dacht is niet bekend.

6.4 Vrouwen en sociale kwesties

In 1921 bespreekt Aengenent in drie bijdragen enige sociale kwesties in verband 
met het vrouwenvraagstuk. De eerste bijdrage betreft de bescherming van vrou-
wen tijdens en na de zwangerschap en de financiële vergoeding daarvoor.17 De 
aanleiding voor deze bijdrage was een motie van het socialistische Kamerlid Suze 
Groeneweg en een internationale arbeidsconferentie over dit onderwerp. Aller-
eerst geeft Aengenent aan wat onder moederschapszorg te verstaan is: alle (par-
ticuliere) instellingen en alle wetgeving die erop gericht zijn de vrouwen direct 
voor en na, en tijdens, de bevalling te beschermen. Het gaat dus om thuiszorg- en 
kraam- organisaties,18 om wettelijke bescherming, en om regelingen voor finan-
ciële ondersteuning. Deze voor die tijd nieuwe organisaties en regelingen ten be-
hoeve van de zorg voor moeder en kind riepen verschillende vragen op: is deze 
zorg alleen voor vrouwen die werken, moet het een algemene uitkering zijn of een 
verzekering, wat is de verhouding tussen staat en particulier initiatief in de zorg 
voor jonge moeders, et cetera. De vraag van Aengenent is wat de opstelling van 
katholieken moet zijn.

Om te beginnen staat hij positief tegenover alle particuliere instellingen op dit 
terrein.19 Die moeten zich om alle vrouwen bekommeren, ook om de ongehuwde. 
De staat dient deze instellingen te subsidiëren. Pas in het uiterste geval, als het 
particulier initiatief niet goed werkt, mag de staat zelf overgaan tot oprichting 
van instanties, maar die kunnen niet die naastenliefde geven die gewenst is. Ver-
der ondersteunt hij het voorstel om door middel van wetgeving aanstaande moe-

16  Wat ook gebeurde: Oud, Staatkundige vormgeving, p. 237.
17  J.D.J. Aengenent (1921). Moederschapszorg. De Katholiek, (159), 151-182.
18  Zie bijvoorbeeld R. Wijnen-Sponselee (1997). Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974: Inter-
mediair tussen medische verworvenheid en sociale acceptatie. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.
19  En hij spreekt zo algemeen dat hij zeker niet alleen katholieke bedoelt.
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ders te beschermen. Een apart punt betreft de moederschapsverzekering. Begin 
twintigste eeuw waren werkende vrouwen middels de ziektewet verzekerd rond 
de periode van zwangerschap en bevalling, omdat dat als ‘ziekte’ werd gezien. 
De discussie ging over de vraag of ongehuwde moeders daar ook onder moes-
ten vallen. Voor Aengenent en christelijke politici was ongehuwd moederschap 
onzedelijk en op grond daarvan zou het contract dat de ziektewetverzekering is, 
verbroken moeten worden: geen uitkering voor ongehuwde moeders. Een amen-
dement van deze strekking haalde echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. 
In het nawoord van het artikel keert hij zich krachtig tegen het alternatief van de 
premievrije uitkering in de vorm van een moederloon. Dat kan zijn goedkeuring 
niet wegdragen, omdat het geen taak is van de staat in de ‘stoffelijke belangen’ 
te voorzien, omdat het een individualisering van het huwelijk betekent, en om-
dat daardoor het beeld ontstaat dat kinderen krijgen een belang van de staat is. 
Daarnaast is hij tegen dit moederloon omdat het ook voor ongehuwde vrouwen 
geldt, en die moeten worden geholpen door het particulier initiatief; de staat mag 
dergelijk onzedelijk gedrag niet door financiële steun goedkeuren.

Over de ‘taak der vrouw’ na het invoeren van de achturige werkdag spreekt 
Aengenent in een lezing voor de leidsters van de Vrouwenbond van het bisdom 
Haarlem.20 Het grootste gedeelte van deze bijdrage bevat een verdediging van het 
besluit tot invoering van de achturige werkdag: Aengenent vindt dat de mogelijke 
schadelijke gevolgen eerst maar moeten worden afgewacht.21 Tegelijkertijd moet 
de arbeider geleerd worden nuttig met de vrije tijd om te gaan, en daarin hebben 
vrouwen en de vrouwenbond een belangrijke rol. Hierover gaat het tweede ge-
deelte van de lezing. Zo zouden vrouwen, en zeker de christelijke die een goed be-
grip hebben van het huwelijk, blij moeten zijn dat de man meer thuis is. Ook zou 
de vrouwenbond voor verbetering van de woningtoestand moeten ijveren, zodat 
de man geen reden heeft zijn ontspanning buitenshuis te zoeken. In de meisjes-
patronaten zou jonge vrouwen geleerd moeten worden hoe een huishouden te 
bestieren, zodanig dat de man zich er prettig voelt. Tenslotte beveelt hij vrouwen 
aan om actief te zijn in de drankbestrijding en om zich te ontwikkelen, zodat ze 
met mannenzaken kunnen meepraten.

Een laatste keer dat Aengenent zich over sociale wetgeving en het vrouwen-
vraagstuk uitlaat, is in een artikel over het Rijkskindertoeslag fonds22 – een voor-
stel van zijn vriend Aalberse, die ten tijde van het schrijven minister van arbeid 
was. Zo’n fonds moest voorkomen dat arbeiders met grote gezinnen niet aange-
nomen zouden worden door werkgevers die vrezen te moeten bijdragen aan de 
kinderbijslag. Aengenent erkent dat in principe het loon niet meer mag bedragen 
dan de prestatie die dit oplevert, maar aan de andere kant is dit te beperkt: het 
recht om te huwen (en dus ook kinderen te krijgen) is een natuurrecht dat alleen 
door arbeid gerealiseerd kan worden. Hier mag de staat gerust bij helpen, ook 
omdat grote gezinnen goed zijn voor de samenleving. Het loon is noodzakelijk 

20  Aengenent, Betekenis achturendag.
21  Zie hoofdstuk vijf.
22  J.D.J. Aengenent (1921) Rijks-kindertoeslag-fonds. De Katholiek, (160), 351-367.
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om volgens de normen van de stand te kunnen leven, en als vaders van grote ge-
zinnen niet langer vermoeiende bijbaantjes moeten nemen in hun vrije tijd dan 
bevordert dat ook de productiviteit van de vaders met grote gezinnen. Aengenent 
is van mening dat de werkgevers hierin ook solidariteit moeten betonen en hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen.

6.5 Zielzorg aan Duitse dienstmeisjes

De sociale kwestie en het vrouwenvraagstuk kwamen op een bijzondere manier 
bij elkaar in het probleem van de Duitse dienstmeisjes. Na de Eerste Wereldoor-
log kwamen die in groten getale naar Nederland.23 Doordat Nederland neutraal 
was gebleven groeide hier de middenklasse, en in Duitsland was er door de oorlog 
een vrouwenoverschot. De Nederlandse meisjes gingen in plaats van dienstbode 
te worden in fabrieken werken, het loon was in Nederland hoger dan in Duits-
land en de gulden meer waard, Duitsland lag in puin, en de arbeidsverhoudingen 
waren in Nederland beter. Ten gevolge van dit alles was er sprake van een toe-
stroom van vrouwen uit Duitsland, die aanhield door de beurscrash en economi-
sche crisis van 1929 waardoor Duitsland harder getroffen werd dan Nederland. 
Naar schatting vonden in totaal 100-300.000 vrouwen in deze periode in een Ne-
derlands huishouden werk, vooral in de steden Amsterdam, Den Haag, Haarlem, 
Hilversum, en de zuidelijke (agrarische) randgebieden van de hoofdstad. Zo was 
in 1934 ongeveer 60% van de dienstmeisjes in Haarlem van Duitse afkomst, na 
1929 waren er 3-4.000 Duitse dienstmeisjes in Den Haag, in 1931 waren het er 
10.000.

De problemen die deze migratie opleverde waren groot. Veel meisjes reisden op 
de bonnefooi en wisten de weg niet, ze stapten over op de verkeerde trein omdat 
ze de borden niet konden lezen of de mededelingen niet begrepen, of ze gingen 
bij aankomst met de verkeerde mensen (mannen) mee. Voor dit soort zaken wa-
ren er de Mädchenschutzverein en het Nederlandse Stationswerk. Bij de latere 
migratiegolven kwamen meisjes uit de arbeidersklasse en niet, zoals bij de eerdere 
groepen, meisjes uit de verarmde middenstand. Deze arbeidersmeisjes kwamen 
uit een milieu waar normen en waarden vrijer waren, en er moest meer moeite ge-
daan worden om ze voor een Nederlands middenstandsgezin gepast gedrag aan te 
leren.24 Ook de werkomstandigheden van de meisjes vroegen om actie: ze konden 
niet allemaal in huis bij hun werkgever wonen en moesten een kamer huren, er 
werd bemiddeld bij het zoeken naar een goede werkplek, soms moest ingegrepen 
worden bij de behandeling door de werkgever, en er waren meisjes die gewild of 
ongewild zwanger werden. Kortom, de Nederlandse samenleving – en vanwege 
de verzuilde structuur ook de katholieke kerk – zag zich gesteld voor een nieuwe 
uitdaging op maatschappelijk terrein.

23  B. Henkes (1998). Heimat in Holland: Deutsche Dienstmädchen 1920-1950. Straelen: Straelener Manu-
skripte, pp. 44-59, 132.
24  Ibid., p. 59.
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Aanvankelijk werd de zorg aan de dienstmeisjes verleend door de reeds be-
staande Nederlandse katholieke verenigingen voor de bescherming van meisjes,25 
bijvoorbeeld de Marthavereniging in Haarlem, Heemstede, en Bloemendaal. Ne-
derlandse en Duitse meisjes samen in één vereniging was echter niet altijd gemak-
kelijk, want het waren elkaars concurrenten op de arbeidsmarkt. Geleidelijk aan 
kwam er samenwerking met de Duitse organisaties, waaronder de Verein Deutsch-
sprachiger Katholiken en de Notburgaverein in Amsterdam. Ook de Duitstalige 
katholieke gemeenschappen groeiden door de migratie van Duitse meisjes. In het 
Bisdom Haarlem bood al vanaf 1910 pater Basilius Mazurowski o.f.m. in Rotter-
dam pastorale zorg aan Duitse en Poolse emigranten die naar Amerika gingen, in 
opdracht van het Raphaelswerk.26 Na de Eerste Wereldoorlog ging hij zich ook 
richten op de dienstmeisjes. In 1923 openden Duitse franciscanessen een tehuis 
aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. In hetzelfde jaar werd in Amsterdam 
een vereniging van Duitssprekende katholieken opgericht, die vanaf 1926 regel-
matig diensten hield in de schuilkerk het Torentje aan de Singel27 onder leiding van 
de dominicaan pater Alvarus de Bièvre. Vanuit Huize Lydia in Amsterdam Zuid 
was de katholieke meisjesbescherming ook actief voor Duitsers. In Den Haag was 
een katholieke meisjesvereniging actief om de geloofsafval onder de dienstmeisjes 
te beperken. In 1926 werd pater Peter Louis, begeleid door drie Elisabethzusters 
uit Aken, door kardinaal Schulte (van Keulen) naar Den Haag gestuurd, wat leid-
de tot de oprichting van de Sint Elisabethstichting. In 1930 werd in Haarlem de 
Sint Agnesstichting opgericht.

Als bisschop zou Aengenent een aantal keren te maken krijgen met de vragen 
en noden van de Duitse dienstmeisjes.28 Op 27 september 1928 schreef pater Al-
varus aan Aengenent, namens de Verein Deutschsprachiger Katholiken, dat hij 
ontevreden is over de organisatie van de Duitse katholieken in Amsterdam. Hij is 
van mening dat de slechte organisatie tot geloofsafval leidt, en hij wil daarom een 
en ander opnieuw organiseren met een lekenapostolaat. Dat behoort weliswaar 
tot de taak van de parochiegeestelijkheid, maar die zou te weinig aandacht hebben 
voor de noden van de Duitsers. Hij wil graag weten wat de bisschop er van vindt, 
en zou in ieder geval meer ondersteuning willen van mensen – hij suggereert zus-
ter-religieuzen – die de Duitse sfeer kennen. Ook wenst hij meer geld voor een 
cartotheek en een eigen blad. Blijkbaar is hij door de bisschop bemoedigd in zijn 
streven: op 4 oktober 1928 bevestigt hij de ontvangst van een brief en zegt hij 
dat hij contact zal opnemen met enkele congregaties en met kardinaal Schulte. 
Verder schreef pater Alvarus contact te zullen houden met deken Stroomer van 
Amsterdam.

De moeizame relatie van de Duitse katholieken met de geestelijkheid in Am-
sterdam komt ook naar voren in de discussie over de huur van de dominicanen-
statie Het Torentje door de Verein Deutschsprachiger Katholiken.29 De statie 

25  Ibid., pp. 96-104.
26  Een, nog steeds bestaande, Duitse vereniging voor katholieke migranten en reizenden.
27  Th. Spiekerman (1975). ‘Het Torentje’. De stad in, 3(extra nummer), 22.
28  De stukken daarover zijn bewaard in de map Duitssprekenden bah 222.941.
29  Zie de brief daarover van 29 april 1930.
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moest gesloten worden omdat die zou opgaan in de nieuwe Thomasparochie in 
Amsterdam Zuid. Door een pater-dominicaan (namelijk pater Alvarus) te ver-
binden aan de Duitse gemeenschap die de statie zou huren, werd een gelegenheid 
geboden de statie te laten voortbestaan en bestond de mogelijkheid dat Nederlan-
ders zich erbij zouden aansluiten – waardoor de lokale geestelijkheid inkomsten 
zou derven. Ook in Haarlem was niet iedereen tevreden over pater Alvarus, hoe-
wel hij veel werk heeft verzet voor het wereldlijk en geestelijk heil van de Duitse 
dienstbodes aldaar.30 Op 18 maart 1929 schreef hij aan Aengenent dat hij een brief 
van de Marthavereniging in Haarlem had ontvangen, waarin ze schrijven dat het 
werk voor hem (Alvarus) te zwaar is geworden en dat er een andere regeling 
getroffen zal worden. De samenwerking tussen de pater en de vereniging wordt 
opgezegd. Zelf ging hij er juist vanuit dat hij met Aengenent een afspraak had 
over de zielzorg aan Duitsers in Haarlem, en hij vraagt of de nieuwe regeling de 
bisschop bekend is. Een reactie aan de Marthavereniging wil hij graag afstemmen. 
In de marge van de brief staat geschreven:

Zij hebben het mij [hun besluit] meegedeeld. Zij waren van oordeel dat U het te druk 
heeft, zoodat ik meende geen motieven te hebben, mij tegen haar besluit te verzetten.

De zorg voor de Duitse dienstmeisjes in de stad Haarlem werd in 1929 proble-
matischer. Op 4 februari 1929 schrijft pater Conrad Fischer o.p. in zijn functie 
als voorzitter van de Marthavereniging in Düsseldorf aan de plebaan, de pastoor 
van de kathedraal te Haarlem. Fischer had de nood van de meisjes besproken met 
zijn neef Wilhelm Burger, die hulpbisschop van Freiburg was. Die zei dat het 
noodzaak is om de zielzorg te organiseren, en dat het de taak van de Nederlandse 
bisschoppen is. Die moeten daarvoor Duitse zielzorgers binnenhalen. Maar om-
dat de Duitse bisdommen een priestertekort hebben kunnen alleen religieuzen het 
werk doen, zei hulpbisschop Burger. De plebaan wordt gevraagd de bisschop van 
Haarlem hierop te wijzen, en hem te stimuleren de situatie ook bij andere Duitse 
bisdommen aan de orde te stellen. Burger op zijn beurt wil het Deutsche Caritas-
verband31 op de situatie attent maken.

Ook de franciscanen wilden bekijken of ze aan de leniging van de nood onder 
Duitse meisjes in Haarlem een bijdrage kunnen leveren. Op 27 november 1929 
schreef pastoor Valk o.f.m. van de parochie H. Hart van Jesus te Haarlem aan 
Aengenent over het onderwerp ‘Duitse franciscaan voor Haarlemse Duitse meis-
jes’. Hij had de kwestie besproken met zijn provinciaal in Megen en de uitkomst 
is positief: 

Zijn Hoogeerw. machtigde mij udh te doen weten, dat hij in princiep gaarne aan uw 
wensch zal voldoen. Wanneer udh dus een geschikte Duitsche pater gevonden hebt, ge-
lieve udh met onze P. Provinciaal in correspondentie te treden om de praktische kwesties 
omtrent inwoning (Groenmarkt32 of Kleverpark) en onderhoud van die pater nader te 
bespreken en te regelen. 

30  M. Monteiro (2008). Gods predikers: Dominicanen in Nederland 1795-2000. Hilversum: Uitgeverij Ver-
loren, 2008, p. 241.
31  Dat zijn zetel heeft in Freiburg, daarom zal Burger zijn gevraagd om advies.
32  Waar de Antoniusparochie bediend werd door franciscanen.
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Blijkbaar is deze weg echter niet gevolgd, want op 2 juni 1930 benoemde de aarts-
bisschop van Keulen de wereldheer Ferd. Müller voor de zielzorg onder Duitsers 
in Haarlem. Hij zou later een voorstel doen om de Marthavereniging aan de kant 
te schuiven en de activiteiten over te laten nemen door de (kerkelijk georganiseer-
de) zielzorg voor Duitsers.

In de jaren daarna zou de zorg onder Duitsers in Haarlem beter georganiseerd 
zijn. Op 2 maart 1933 komt er een brief van het curatorium van de Sint Agnes-
stichting. Er is een huis in de Coornhertstraat in gebruik bij Duitse zusters ten 
dienste van de zorg aan dienstmeisjes, maar het is veel te klein. Het bestuur heeft 
het oog laten vallen op een groter pand en zoekt de morele en financiële steun 
(hypotheek) van het bisdom om het te kunnen kopen. Deken Hubertus Sondaal 
van Haarlem (en commissaris van het curatorium) wil het komen bespreken. Op 
4 maart 1933 stuurt hij een brief van drie kantjes naar Aengenent waarin hij een en 
ander financieel voorrekent met de opmerking dat het idee niet van hem maar van 
het curatorium komt. Blijkbaar is het nieuwe huis aangekocht als op 17 mei 1933 
de Duitse rector Gippert in een brief aan Aengenent vraagt of hij een oratorium 
mag inrichten. Er zijn zes zusters van het Herz Jesu Instituut die het zullen on-
derhouden en gebruiken, conform de regel van het instituut. Het is ook goed voor 
de meisjes en het idee kwam op toen het huis bezichtigd werd. Op 19 juli van dat 
jaar heeft Sondaal het nieuwe pand bezocht en kapel en tabernakel ingezegend.

6.6 Conclusie

De positie van Aengenent in de vrouwenkwestie wordt sterk bepaald door zijn 
organisch en corporatief beeld van de samenleving. Dat gaat ervan uit dat de sa-
menleving wordt opgebouwd vanuit de natuurlijke relaties die mensen hebben 
en aangaan – de meest basale daarvan zijn de verhouding tussen man en vrouw 
en tussen ouders en kinderen – en dat alle grotere verbanden daarop berusten en 
deze lagere relaties moeten respecteren. Bij deze organische visie hoort ook een 
beeld van de ‘natuurlijke’ taken van mannen en vrouwen – die in het geval van de 
vrouwen sterk door moederschap en huishouden worden bepaald. Het publieke 
optreden van vrouwen en hun vorming daarvoor moet in dit perspectief staan, en 
gericht zijn op de bijdrage van vrouwen aan het oplossen van de sociale kwestie 
in het algemeen – waar de invloed van vrouwen dringend gewenst is. Maar het 
kiesrecht voor vrouwen is voor hem een brug te ver. Ook dat hangt met zijn 
organische visie samen: het vrouwenkiesrecht is uitdrukking van een individu-
alistische staatsidee en bevordert die nog eens. Ook op economisch gebied – zo 
zagen we in de vorige hoofdstukken – verzette hij zich tegen de individualisering 
van de samenleving die door kapitalisme en liberalisme bevorderd wordt, en wat 
volgens hem de oorzaak is van de sociale problemen van zijn tijd. En nu die ver-
anderingen op economisch gebied zelfs het huwelijk dreigen aan te tasten moet 
daarvoor sterk gewaarschuwd worden. Tenslotte zien we de organische visie ook 
terugkomen in de artikelen over de sociale wetgeving: primair hoort dit bij het 
maatschappelijk middenveld, de staat mag bepaalde wetgeving opzetten, maar die 
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mag geen onzedelijke toestanden bevorderen. De werkgevers – voor Aengenent 
ook een vorm van vrije associatie – zouden hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor werknemers met veel kinderen en die niet mogen afwentelen op de 
samenleving.

In het geval van de vrouwenkwestie en zeker het vrouwenkiesrecht was de or-
ganische visie op vrouw en samenleving spoedig achterhaald. Op het moment 
dat Aengenent de stukken daarover schreef lag de kwestie nog open, en vertolkte 
hij zeker de officiële visie van de kerk op de kwestie. Maar na de invoering van 
het vrouwenkiesrecht heeft hij zijn mening niet herzien, zoals blijkt uit de latere 
versies van zijn Leerboek der sociologie waar hij de argumenten uit zijn artikelen 
samenvat en – gezien de veranderde omstandigheden wat verzuurd – presenteert. 
De opstelling van Aengenent in de vrouwenkwestie leidde tot de paradox die 
de ontwikkeling van de katholieke subcultuur als geheel zou bepalen. Tegelijk 
met zijn organische visie op de verhouding tussen mannen en vrouwen en de rol 
van vrouwen in politiek en samenleving houdt hij een krachtig pleidooi voor de 
scholing om niet te zeggen emancipatie van vrouwen binnen kerk en samenleving. 
Meer zat er blijkbaar niet in, niet bij de verantwoordelijke bisschoppen maar – ge-
zien de steun van de vrouwen voor christelijke partijen bij de eerste verkiezingen 
met vrouwenkiesrecht, in 1922 – ook niet bij de katholieke vrouwen zelf. Deze 
houding van enerzijds-anderzijds, die kenmerkend was voor het vooroorlogs ka-
tholicisme als geheel, leidde ook in de vrouwenkwestie tot de paradoxale uitkomst 
waarop Jan Roes al eerder heeft gewezen: in woorden werden de katholieken 
onder klerikaal toezicht geplaatst, maar in de praktijk werden ze geëmancipeerd 
tot volwaardige Nederlandse burgers.33 Vanaf dat moment gingen de sociale en 
politieke ontwikkelingen ook aan de katholieke vrouwen niet voorbij.

33  J. Roes (1994). In de kerk geboren: Het Nederlands katholicisme in anderhalve eeuw van herleving naar 
overleving. Nijmegen: Valkhof Pers; zie ook de centrale these van Sengers, Al zijn we katholiek.
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7.1 Psychologie: bedreiging of kans

Een klein maar niet onbelangrijk deel van het oeuvre van Aengenent bestaat uit 
zijn publicaties over psychologie. Dat was in het begin van de twintigste eeuw een 
jonge, opkomende wetenschap die onder invloed van Sigmund Freud een nieuwe 
impuls kreeg.1 De psychoanalyse werd snel een veel bediscussieerde en invloed-
rijke theorie, die doorwerking had in de medische wetenschap, in de behandeling 
van geesteszieken, in de opvoeding, en de pedagogiek. Ook in de biechtpraktijk2 
en in de pastorale opleidingen vond de nieuwe psychologische theorie spoedig 
ingang. Doordat psychologische inzichten werden toegepast op religieuze ver-
schijnselen werd bovendien gediscussieerd over de waarheidspretenties van de 
geopenbaarde religies, zoals het christendom.3 Er stond kortom met de nieuwe 
wetenschap veel op het spel, niet alleen in de theorie of in een afgeschermde we-
tenschappelijke of specialistische medische praktijk, maar ook voor de pastorale 
praktijk, de katholieke sociale organisaties en met name de opvoedende instanties 
daarbinnen, en de vorming en training van de begeleiders aldaar. Dat stelde de 
vraag of de nieuwe psychologische inzichten en opvattingen te verenigen waren 
met het katholieke geloof, of dat er daarnaast of daartegenover een katholieke 
visie ontwikkeld moest worden?4

In een aantal artikelen en in het Handboek der zielkunde ging Aengenent in 
discussie met de opkomende psychologie, met de psychoanalyse, met de toepas-
sing ervan in opleiding en sociale organisaties, en met de godsdienstpsychologie. 
Daardoor, en door zijn statuur in de katholieke wereld van die tijd, zou hij een be-
langrijke – hoewel uiteindelijk geen bepalende – bijdrage leveren aan de menings-
vorming over en de omgang met de nieuwe wetenschappelijke inzichten.5 Aen-
genent steekt het debat in vanuit de theologie en de dogmatiek, zoals ook andere 
toonaangevende (protestantse zowel als katholieke) geestelijken in die tijd doen.6 

1 J. Rigter (2010). Het palet van de psychologie: Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoe-
ding. Bussum: Coutinho, pp. 27-28, 56-59.
2 R. Bastiaanse (2013). Onkuisheid: De Nederlandse biechtpraktijk 1900-1965. Zwolle: Wbooks.
3 R.H.J. ter Meulen (1988). Ziel en zaligheid: De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder 
katholieken in Nederland 1900-1965. Nijmegen/Baarn: Katholiek Studiecentrum/Ambo, pp. 139-149.
4 Zie ook H. de Wolf (1979). Om de ziel van de jeugd: Ontwikkeling van pedagogische en psychologische 
opvattingen in het tijdschrift dux 1927-1970. In Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie: Een halve eeuw jeugd 
en samenleving in de spiegel van het katolieke maandblad DUX 1927-1970 (pp. 61-99). Baarn: Ambo, pp. 62-78.
5 Vergelijk ook I.N. Bulhof (1983). Freud en Nederland: De interpretatie en invloed van zijn ideeën. Baarn: 
Amboboeken, p. 274.
6  Ook vanuit de filosofie werd kritiek geuit, bijvoorbeeld door Heidegger in zijn dissertatie; zijn promotor 
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Het was moeilijk voor deze opiniemakers de psychologie op eigen merites en niet 
vanuit een normatief kader te beoordelen. Daarbij was de retoriek in het debat 
soms belangijker dan de juiste weergave van de argumenten van de tegenstander. 
Zo concludeert bijvoorbeeld de Amsterdamse zenuwarts A.J. (Toon) Westerman 
Holstijn in een bespreking van Aengenent’s bijdrage in Psychoanalyse volgens 
Freud, dat er sprake moet zijn van een misverstand omdat de tegenstanders van 
Aengenent het volkomen tegendeel beweren. Ook meent Westerman Holstijn 

was neoscholastiek georiënteerd – W. Franzen (1976). Martin Heidegger. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlags-
buchhandlung, pp. 29-30.

Titelblad Handboek der 
zielkunde (ES).



 7.2 Filosofische premissen  155

dat het wetenschappelijk debat niet opschiet ‘Met het uitspelen van uit het ver-
band gerukte citaten, waarin de ander zijn eigen meening niet terugkent […]’.7

De publicaties van Aengenent hebben slechts tijdelijk de opkomst van de psy-
choanalyse in katholieke kring tegengehouden. In de periode van zijn episco-
paat en zeker daarna ontwikkelde en professionaliseerde de katholieke geestelijke 
gezondheidszorg zich juist.8 Daardoor kregen psychoanalytische inzichten stap 
voor stap een plaats in de opleiding en de behandelpraktijk van de katholieke 
(geestelijke) gezondheidszorg. In dit hoofdstuk komen allereerst de filosofische 
premissen van Aengenent aan de orde: het gaat hem om het mensbeeld dat in deze 
nieuwe wetenschappen verwerkt is, en dat hij ziet als een voorbode van de indi-
vidualistische maatschappij waarin de sociale banden tussen mensen onder druk 
komen te staan. In de derde paragraaf wordt zijn mening over het onbewuste en 
de werking daarvan weergegeven. Tenslotte wordt zijn visie op de theorie van 
Freud en de toepassing daarvan in de praktijk beschreven.

7.2 Filosofische premissen

Om de positie van Aengenent in het debat over psychoanalyse goed te kunnen 
begrijpen, is het dienstig uit te gaan van een van zijn weinige echt filosofische ar-
tikelen.9 Hij reageert daarin op een lezing van H.C. Verkruijsen, die uitgesproken 
was op 3 februari 1915 in Architectura et Amicitia te Amsterdam. In de lezing 
werd de esthetica van Georg Hegel besproken. Aengenent is van mening dat Ver-
kruijsen de leer van Hegel te eenzijdig heeft voorgesteld, zonder ook de bezwaren 
ertegen te noemen. Ook is Aengenent van mening dat veel lezers en toehoorders 
te weinig ontwikkeling zullen hebben om de leer van Hegel te begrijpen. Daar-
door voelt Aengenent zich geroepen een reactie te publiceren, om te laten zien dat 
het systeem van Hegel een onbewezen systeem is, en dat de esthetica die daaruit 
voortvloeit een zwakke basis heeft. In deze bespreking gaat hij met name in op het 
subjectivisme van Verkruijsen en de godsbeelden die uit de Hegelse filosofie voort-
vloeien. Dit werkt hij in zijn latere artikelen ook richting de psychoanalyse uit.

Hegel huldigt volgens Aengenent een uiterst subjectivisme en een ‘onver valscht’ 
pantheïsme. In die filosofie is alle zijnde het product van ons denken; daarbuiten 
bestaat er geen zijn en geen verschil tussen object en denkend subject. De uit-
komst van dit denken, deze Gedachte, wordt verabsoluteerd en vergoddelijkt en 
vindt zichzelf terug in de menselijke geest. Door deze ultieme Gedachte komt de 
mens tot zelfbewustzijn, wordt zich van zijn god-zijn bewust. Bewezen is dit alles 
volgens Aengenent niet. De mens in wie volgens Hegel de goddelijke rede is ont-
waakt, schouwt onmiddellijk de waarheid en hoeft daarover geen redelijke ver-

7 ua wh 8.
8 Ter Meulen, Ziel en zaligheid, pp. 75-86; H. Westhoff (1996). Geestelijke bevrijders: Nederlandse katholie-
ken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw. Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 29-
78; H. Oosterhuis (1992). De smalle marges van de Roomse moraal: Homoseksualiteit in katholiek Nederland 
1900-1970. Amsterdam: proefschrift UvA, pp. 72-80.
9 J.D.J. Aengenent (1915). Een lezing in Architectura et Amicitia. De Katholiek, (147), 440-462.
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antwoording te geven. Het is volgens Aengenent ook een hoogmoedige gedachte 
dat in de mens de absolute waarheid, de goddelijke Idee tot bewustzijn zou zijn 
gekomen. De vereenzelviging van denken en zijn is volgens Aengenent ‘een ab-
surditeit’: de dingen zijn zoals God ze bedacht heeft, maar God is zelf groter; ons 
denken is niet met dat van God te vergelijken. Tenslotte vindt het godsbeeld van 
Hegel bij Aengenent kritiek: volgens Hegel bestaat God niet maar wordt hij in 
de menselijke geschiedenis. Dat is volgens Aengenent logisch onmogelijk, want 
God is de volheid van de perfecties terwijl de geschiedenis een opeenvolging is 
van menselijke imperfecties. Wij mensen ervaren onze beperktheid, onze onvol-
maaktheid, en kunnen, zo weten we, niet deel hebben aan God.

Voor de esthetica betekenen deze gedachten dat kunst – volgens Verkruijsen – 
een moment is waarin de mens de werkelijkheid van de Idee of het Absolute grijpt 
door zinnelijke aanschouwing. Daarmee huldigen de Hegelianen een subjectief 
schoonheidsbegrip: er is geen objectieve schoonheid maar wij dragen haar over op 
het object als zij de Idee in ons raakt. Maar volgens Aengenent is er wel degelijk 
een absolute objectieve kwaliteit in de kunst die ons aanspreekt. De kunstenaar is 
in de Hegeliaanse visie slechts een werktuig in dienst van de Idee, een bewuste ac-
tiviteit die onbewust wordt aangedreven. Kunst wordt in deze visie vergoddelijkt 
als uiting van het onbewust werkende Absolute maar, zegt Aengenent: de kunst 
is menselijk. Ook leidt de Hegeliaanse visie op kunst er toe dat er geen algemene 
regels voor het uitoefenen der kunst meer zijn, en dat kunst behalve het laten 
realiseren van het Absolute geen doel heeft. Hier kan Aengenent als thomistisch 
filosoof niet in mee gaan: de mens vindt de grond en ook het doel van het bestaan 
niet in zichzelf, maar in iets buiten hem. Die grond, dat doel af te beelden, dát is 
waar de grote kunstenaars in de geschiedenis naar streven. Tenslotte, een kunst 
die haar hogere roeping vergeet en meent dat de kunstenaar alles geoorloofd is, 
zelfs de uitbeelding van het onzedelijke, schiet tekort omdat ze in de mens de la-
gere instincten doet ontwaken. Lichaam en ziel zijn één substantie, als het lagere 
gewekt wordt kan het hogere niet bereikt worden.

7.3 Onderbewustzijn

Twee jaar later ging Aengenent verder op deze onderbewuste drijfveren en de 
toepassing ervan in de godsdienstpsychologie.10 In het artikel ‘Het onderbewust-
zijn’ zet hij zijn betoog meteen zwaar in door de encycliek Pascendi Dominici 
gregis uit 1907 aan te halen, waarin een aantal modernistische leerstellingen wer-
den verworpen. Onder de veroordeelde stellingen hoorde ook die, dat geloof in 
God en godsdienstige waarheden hun oorsprong zouden vinden in geheimzin-
nige diepten van de ziel, het onderbewustzijn. Het geloof komt in deze visie dus 
niet, constateert Aengenent, van buitenaf tot de mens door de openbaring aan het 
verstand, maar door contact van God met de ziel in de mens. Daar moet het dan 
wachten totdat het bewust wordt. Het geloof bestaat in dat geval uit een gevoel 

10  J.D.J. Aengenent (1917). Het onderbewustzijn. De Katholiek, (151), 137-170.
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dat door de behoefte aan het goddelijke is voortgebracht. Deze door de encycliek 
veroordeelde opvatting van de modernisten komt volgens hem uit de moderne 
psychologie. Het onderbewustzijn is in die psychologie een eigen bewustzijn, 
dat alleen niet bewust gekend is. De twee soorten bewustzijn staan in contact 
met elkaar, het zijn twee delen van één geheel in de mens, waarbij het bovenbe-
wustzijn een product is van het onderbewustzijn. In die lagere regionen ontstaat 
volgens deze psychologie het contact met de geestelijke wereld. Aan de hand van 
scholastieke inzichten erkent Aengenent weliswaar dat het onderbewustzijn la-
tente werkingen van achtergebleven indrukken kan bevatten. Maar hij ontkent 
dat het een afzonderlijk vermogen is en zeker dat het mysterieuze krachten zou 
bevatten. Het onderbewustzijn kan geen andere factoren bevatten, die niet eerst 
in het actuele bewustzijn zijn geweest. Empirisch psychologisch onderzoek laat 
volgens hem zien dat de theorie van het onderbewuste niet nodig is om de onder-
zochte verschijnselen te verklaren.

Volgens Aengenent heeft de godsdienstpsychologie deze theorie van het on-
derbewustzijn overgenomen en tracht zij uit het onderbewuste alle godsdienstige 
verschijnselen te verklaren. De Goddelijke openbaring wordt daardoor iets inner-
lijks, wat geschiedt in de mens, en langzaam doordringt tot het bovenbewustzijn. 
Dit bewust worden van goddelijke waarheden bewerkstelligt volgens deze gods-
dienstpsychologie dat de mens gelovig is. Aengenent wijst deze zienswijze af. Bij 
de katholieken steunen de religieuze gevoelens immers op de godsdienstkennis, 
en niet op gevoel. De geloofsakt is voor katholieken een samengaan van het ver-
stand, van de wil, en van de openbaring. Bovendien is het geen waarborg voor de 
objectieve geldigheid van godsdiensten dat ze bevrediging geven aan menselijke 
behoeften, zoals de psychologen beweren. Tenslotte wijst Aengenent erop dat 
ook religieuze uitingen en gedrag door de godsdienstpsychologen verklaard wor-
den uit het onderbewustzijn. Volgens Aengenent zijn deze verklaringen echter 
ontoereikend voor verschijnselen in katholieke kring. Zo kiest God bij gebed en 
met name bij gebedsverhoringen Zijn eigen wegen, buiten het onbewuste. Aen-
genent heeft al zijn twijfels bij het gebruik van het onderbewuste als verklaring 
voor bekeringsverschijnselen in de evangelische kerken, bij katholieken gaat het 
bij bekering om verlichting van het verstand en versterking van de wil, en de 
invloed van God. Extase is bij katholieken het gevolg van de religieuze praktijk, 
en niet van abnormale zenuwprikkels; extases zijn bovendien bij katholieken ra-
tioneel en leiden niet tot depressies zoals door de theorie van het onderbewuste 
wordt voorspeld. Het geloof in het onderbewuste, zo concludeert Aengenent, 
leidt dus tot het ondermijnen van de godsdienst, welke in het katholieke christen-
dom een objectieve dimensie is.

7.4 ‘Freudisme’

In latere artikelen gaat Aengenent in op de freudiaanse psychoanalyse. Dat doet 
hij in eerste instantie niet aan de hand van geschriften van Freud, maar van een 
bespreking van diens werk door de Duitse jezuïet en psycholoog Johannes Lind-
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worsky in het katholieke Lexikon der Pädagogik, deel v.11 De psychoanalyse, zo 
schrijft Aengenent, is een nieuwe methode tot genezing van zenuw- en ziels-ziek-
ten. Daarin wordt de psyche van de patiënt geanalyseerd en wordt doorgedron-
gen tot het onderbewustzijn. Het is de vooronderstelling dat daar de waargeno-
men zenuwziekten liggen, die genezen kunnen worden door ze naar het bewuste 
te brengen. De methode die daarvoor gebruikt wordt, noteert Aengenent verder, 
is die van de vrije invallen, de droomanalyse, en de bestudering van kleine on-
handigheden. Met het onderbewustzijn als tweede bewustzijn had Aengenent al 
eerder afgerekend, merkt hij zelf op. Waar hij nu op in wil gaan is de vooronder-
stelling in de psychoanalyse, dat erotiek de grootste betekenis in het ontstaan van 
psychische conflicten heeft en dat daarom bij de patiënt de seksuele neigingen 
moeten worden onderzocht op een erotisch conflict. Ook worden de godsdien-
stige gevoelens beschouwd als symptomen van gesublimeerde seksualiteit en dat 
wederom als de basis voor beschaving en cultuur. Het bezwaar van Aengenent is 
dat dit laatste apriori, dat de seksuele neigingen allesoverheersend zijn, zo sterk 
is dat het niet meer wetenschappelijk is. De feiten worden daardoor op de maat 
van de theorie gesneden. Het is een mechanistische en deterministische visie 
waardoor de schuldvraag van de mens en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid 
wordt weggeredeneerd. Dit heeft volgens Aengenent een noodlottige invloed op 
het moreel leven. Het is een visie op het zielenleven die het gezond verstand te-
genspreekt en niet in overeenstemming is met de leer van de kerk. De toepassing 
ervan op kinderen is ‘eenvoudig afschuwelijk’.

In het latere artikel gaat Aengenent in op het in zijn ogen ongodsdienstig ka-
rakter van de psychoanalyse.12 De stelling dat de mens in wezen een dier is dat 
gestuurd wordt door seksuele driften gaat in tegen de christelijke mensvisie. De 
mens heeft door God een ziel ingestort gekregen waardoor hij hogere en nobelere 
neigingen bezit dan de geslachtsdrift alleen. De psychoanalytische visie ontkent 
bovendien de menselijke rationaliteit. De mens heeft wel degelijk een vrije wil 
en is verantwoordelijk voor zijn daden. Verder gaat de psychoanalyse in tegen 
de zedenleer van de kerk, zoals Aengenent aan een aantal voorbeelden duidelijk 
maakt. Zo zou homoseksualiteit in de leer van Freud niet pervers zijn maar een 
normale vorm van seksualiteit die bij iedereen (en zeker bij kinderen) voorkomt, 
maar voor Aengenent is het een zonde tegen de natuur. Het christelijk huwelijk 
wordt afgekeurd als een bron van neurose, maar dat is tegen het zesde gebod. 
Evenzo wordt seksuele onthouding voor het huwelijk als een afwijking gezien, 
en dat is tegen de leer van de kuisheid welke de cultuur op een hoger plan brengt.

Tenslotte gaat Aengenent in op de visie van de psychoanalyse op godsdienst. 
De christelijke moraal wordt daarin aangeklaagd als de oorzaak van zenuw-
stoornissen en ziekten, en godsdienst wordt beschouwd als sublimering van de 
seksuele lust. Zijn conclusie is dat vanuit christelijk standpunt de toepassing van 
deze analyse in de medische praktijk ongeoorloofd is. Een zenuwlijder volgens 

11  J.D.J. Aengenent (1918). De psycho-analytische methode van Freud. De Katholiek, (153), 289-299.
12  J.D.J. Aengenent (1927). Het freudisme, bezien van wetenschappelijk en godsdienstig standpunt. In Psy-
cho-analyse volgens Freud: Redevoeringen gehouden op de algem. vergadering van den R.K. Bond van zieken-
verpleegsters op 9 juni 1927 te ’s-Gravenhage (pp. 3-26). Voorhout: Foreholte.
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de ideeën van Freud te behandelen leidt, volgens Aengenent, tot bekoringen en 
onreine voorstellingen en gedachten bij de patiënt. De patiënt wordt overgeleverd 
aan lagere instincten. Behandeling volgens deze theorie kan alleen bij volwasse-
nen en in samenwerking met een biechtvader plaatsvinden. Bedacht moet worden 
dat deze theorie een heel gezin overhoop kan halen, om nog maar te zwijgen van 
het gevaar van overdracht waardoor de therapeut in kan gaan op de seksuele ge-
voelens die hij zelf bij zijn patiënten oproept.13

7.5 Conclusie

Aengenent betoont zich in de bespreking van de in zijn tijd moderne psychologi-
sche inzichten als een typisch voorbeeld van de reactie die vanuit de kerken en de 
theologie gegeven werd op deze nieuwe visie: afwijzend, waarbij gesteund werd 
op christelijke filosofie (in het geval van Aengenent het neothomisme) en op de 
dogmatiek. Maar dat is voor Aengenent niet de enige basis waarop hij zijn kritiek 
formuleert: hij betrekt nadrukkelijk ook ander psychologisch onderzoek en theo-
rieën in zijn argumentatie, om aan te tonen dat mensen als William James en Sig-
mund Freud het niet bij het juiste eind kunnen hebben of dat hun waarnemingen 
ook anders geïnterpreteerd kunnen worden. Voor Aengenent staat er veel op het 
spel. Hij voorziet dat de mens zichzelf als de absolute norm gaat zien en dat het 
perspectief op de normen die God de mens voorhoudt verloren gaat. Hij voorziet 
dat de geopenbaarde leer van de Kerk zal worden vervangen door een subjectivis-
me en dat de objectiviteit en redelijkheid van het geloven ondermijnd wordt. Hij 
voorziet dat door de sterke focus op seksualiteit en de oproep die vrijer te beleven 
de maatschappelijke verhoudingen onder druk zullen komen te staan. Tenslotte 
is hij bezorgd om de doorwerking van deze inzichten in de katholieke medische 
en pedagogische sectoren. Veel van zijn prognoses zijn bewaarheid, maar zijn 
benadering bleek niet bestand tegen de voortschrijdende inzichten.

13  Dit is een vakbegrip uit de psychoanalyse, waarbij wordt aangeduid dat de patiënt de opgewekte positieve 
en negatieve, ook seksuele gevoelens projecteert op de behandelend therapeut; de beantwoording daarvan 
door de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd.
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8.1 De Grote Oorlog, Nederland en Aengenent

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Het was een oorlog die het zelfbeeld 
van Europa danig overhoop gooide. Het was een oorlog die niet beperkt bleef 
tot een regio, maar op het hele Europese continent en zelfs daarbuiten gevoerd 
werd. De algemene dienstplicht (een novum) zorgde ervoor dat enorme legers 
op de been kwamen, die door nieuwe technieken van oorlogsvoering op even 
grote schaal sneuvelden. Oude Europese cultuurcentra als Leuven werden com-
pleet vernietigd. Het idee dat christelijke naties, die bovendien door nauwe fa-
miliebanden tussen de vorstenhuizen met elkaar verbonden waren, met elkaar in 
oorlog kwamen werd niet voor mogelijk gehouden. En ook na de oorlog ging het 
omverwerpen van de bekende orde door. Eeuwenoude koningshuizen in Duits-
land, Oostenrijk, en Rusland, en ook de vorstenhuizen binnen het Duitse Kei-
zerrijk, werden vervangen door republieken. Grootschalige sociale nood leidde 
tot langdurige maatschappelijke onrust en groeiende aanhang voor revolutionaire 
bewegingen ter linker- en rechter-zijde van het politieke spectrum. Het tekort 
aan mannen leidde tot een inschakeling van vrouwen in het arbeidsproces en tot 
hun emancipatie, terwijl de opbloeiende economie leidde tot nieuwe culturele en 
kunstzinnige experimenten en uitingen.

De oorlog ging aan het neutrale Nederland voorbij, maar bleef niet zonder 
gevolgen en de schok over de gebeurtenissen op het continent was niet minder 
groot. Er was een grootscheepse mobilisatie maar de Duitse troepen omzeilden 
Limburg op weg naar Parijs. Het vastlopen van de troepenbewegingen in Vlaan-
deren en Noord-Frankrijk leidde tot een stroom Belgische vluchtelingen naar het 
veilige en welvarende Nederland.1 En aan het eind van de oorlog vroeg en kreeg 
de Duitse keizer asiel in Nederland. Aangezien Nederland door zijn neutraliteit 
een relatief hoge welvaart kende, werd er na de oorlog vanuit verschillende landen 
een beroep gedaan op de hulpvaardigheid van de Nederlanders. Ook Aengenent 
had daarin vanwege zijn betrokkenheid bij de Katholieke Sociale Actie een rol: 
hij werd gevraagd om voor het bisdom Haarlem een hulpprogramma op te stel-
len voor noodlijdende kinderen uit Hongarije, Oostenrijk, en Duitsland, zoals 
dat landelijk door het rk Huisvestingscomité werd georganiseerd.2 Het bisdom 

1 Een korte beschrijving van de situatie staat in Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden, pp. 
113-117. Ruijs de Beerenbrouck werd overigens regeringscommissaris voor de vluchtelingen.
2 Voets, Bewaar, pp. 201-202.
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Haarlem wilde echter niet alleen uitgehongerde kinderen uit Wenen opvangen, 
maar een breder scala aan hulpprojecten opzetten. Januari 1920 waren meer dan 
30 comités in het bisdom actief. In 1921 werden 50.000 kinderen opgevangen 
en 350 treinwagons met levensmiddelen werden naar de betreffende landen ge-
stuurd. Hoewel nadien de hulpbereidheid afnam, was intussen volgens Voets in 
het bisdom het inzicht gegroeid dat geloof en godsdienst niet beperkt bleven tot 
het eigen gebied. Ook had men ontdekt dat de samenwerking met andersdenken-
den, met name op charitatief terrein, vruchtbaar kon zijn.

De oorlog en de nasleep ervan versterkten bij Aengenent de overtuiging dat 
er gewerkt moest worden aan sociale en politieke vrede en gerechtigheid, te be-
reiken door actieve betrokkenheid van goed gevormde christenen in katholieke 
organisaties. Het directe thema van oorlog en vrede verwerkte hij in verschillende 
publicaties, waarin hij nadenkt over het waarom ervan en waarin hij de katholie-
ken motiveert zich in te zetten voor de vredesactie. In deze publicaties die in de 

Het programma van de 
vredesbond (archief Vre-
despaleis).
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tweede paragraaf besproken worden, komt Aengenent sterk als theoloog naar vo-
ren. Hij liet echter niet alleen van zich spreken als publicist en propagandist, ook 
als bestuurder en organisator droeg Aengenent zijn steentje bij aan het praktische 
vredeswerk. Op 7 november 1925 werd, na afloop van een sociale vredesweek die 
door de ksa werd georganiseerd, de rk Vredesbond opgericht door prof.dr. J.B. 
Kors o.p.3 De bedoeling van de organisatie was het bereiken van de wereldvrede 
volgens katholieke beginselen, waarbij men nauw aansloot bij de uitspraken van 
Benedictus xv en Pius xi: het bereiken van de vrede is mogelijk door een geestelij-
ke verandering, een verandering van de harten, een beoefening van de vrede in het 
dagelijks leven, de bestudering van de katholieke leer daarover, en het stimuleren 
van de actie daarvoor onder katholieken. Aengenent nam plaats in het Algemeen 
Bestuur, maar veel concrete actie is er volgens Ultée niet uit voortgekomen.4 De 
stukken die Aengenent in deze naoorlogse periode schreef komen in de derde 
paragraaf aan de orde. Vrede en gerechtigheid zou een thema worden dat hem 
ook tijdens zijn episcopaat bezig houdt, zoals in de afsluitende paragraaf wordt 
beschreven.

8.2 Theologie en ethiek

8.2.1 Theodicee

Middenin de Eerste Wereldoorlog publiceerde Aengenent in De Katholiek het 
veel geciteerde artikel ‘De oorlog en Gods voorzienigheid’.5 De Grote Oorlog 
zelf komt in de brochure echter nauwelijks ter sprake. Aengenent behandelt het 
thema oorlog in algemene zin vanuit theologisch standpunt en begint bij de the-
odicee: wat is de relatie van God tot het kwaad? De zoektocht naar de oorsprong 
van rampen en ellende is een heel menselijke, zegt hij. Tot aan de twintigste eeuw 
hield men daarbij vast aan het bestaan van God, maar hij constateert dat in zijn tijd 
het bestaan van het kwaad een argument tégen het bestaan van God is. Voor Aen-
genent is er echter geen contradictie tussen God en het kwaad. Waarom het kwaad 
er is, is niet aan de mens geopenbaard en kan dus niet gekend worden. Aengenent 
stelt zich daarop twee vragen: hoe is het kwaad te rijmen met het wereldbestuur van 
de Goddelijke voorzienigheid, en waarom belet God niet de zonde en het kwaad?

Het antwoord op de eerste vraag begint Aengenent met een onderscheid tussen 
fysiek kwaad en moreel kwaad. Oorlog is allereerst een ramp van fysiek kwaad 
waartegen de kerk bidt. Oorlog mag zeker niet worden verheerlijkt, zoals sommi-
gen wel doen – bijvoorbeeld zij die door het Darwinisme zijn beïnvloed waarbij 
ze oorlog beschouwen als een natuurlijk selectiemechanisme. God beoogt vol-

3 Kors was hoogleraar dogmatiek (vanaf 1928 moraaltheologie, 1934-1935 rector magnificus) aan de Katho-
lieke Universiteit in Nijmegen en na de oorlog voorzitter van de kro – Monteiro, Gods predikers, pp. 277, 
437.
4 H. Ultée (1982). Katholiek pacifisme in het interbellum: De ‘Roomsch Katholieke Vredesbond in Neder-
land’, 1925-1940. Leiden: doctoraalscriptie rul.
5 J.D.J. Aengenent (1915). De oorlog en Gods voorzienigheid. De Katholiek, (147) 175-216. Herdrukt in 
1928 als God en het kwaad in de wereld. ’s-Gravenhage: A.J. Roebert.
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gens Aengenent geen fysieke rampen. Het doel van God bij de schepping was 
immers Zijn eigen verheerlijking en als het absoluut Goede streeft Hij ook naar 
het goede, daardoor kan God zich niet verheugen over de smart van een ander. 
Het doel van de mens aan de andere kant is God te dienen en in het hiernamaals 
gelukkig te zijn. Zou de mens geschapen zijn voor het geluk op deze wereld, dan 
zou de smart een onding zijn, maar hij is geschapen voor het geluk in het hierna-
maals. Het kwaad wijst de mens erop hoever hij verwijderd is van God. God heeft 
dus weinig met de wereldse rampspoed van doen, wel kan Hij fysieke rampen, 
zoals oorlog, toelaten: deze kunnen degene die hun doel vergeten zijn tot inkeer 
brengen en de deugdzamen tot hogere deugd brengen.

Oorlog is niet alleen een fysiek, maar ook een moreel kwaad. Ook hier geldt 
(net als bij het fysieke kwaad) dat God als het absoluut Goede geen zondig gedrag 
van de mensen kan willen. Maar God verhindert de zonde ook niet omdat het 
doel van de schepping er niet door verhinderd wordt: de openbaring van Gods 
volmaaktheden. Juist in een situatie van oorlog kunnen volgens Aengenent Gods 
geduld en lankmoedigheid schitteren doordat Hij de zonde duldt, en Zijn barm-
hartigheid door de vergeving van de zonde. God kan ook de zonde toelaten, om-
dat dat niet in strijd is met de menselijke vrije wil die met de schepping is gegeven. 
Evenmin is God verplicht de zonde te verhinderen, Hij verplichtte zich alleen 
ertoe die mensen gelukkig te maken die Hem in vrijheid willen dienen. Hij geeft 
de mens steun en hulp om de zonde te vermijden en juist de mogelijkheid van de 
zonde geeft de mens gelegenheid tot zedelijke verbetering. God kan de zonde 
tenslotte ten goede ordenen, en zo is het ook met oorlog. De oorlog is volgens 
Aengenent ten diepste een uiting van de zondeval van de mens, want het gaat om 
voorrang en macht van naties en volkeren tegenover elkaar. Zeker in een offensie-
ve oorlog, zoals de Eerste Wereldoorlog gezien werd, gaat de mens eigenmachtig 
beschikken over het leven en eigendom van de medemens.6 God wil kortom de 
oorlog niet als doel of middel, maar er kan goeds uit voortkomen.

In het laatste deel van het artikel behandelt Aengenent de vraag of christenen 
kunnen meedoen aan de vredesbeweging. De vredesactie was in zijn tijd vooral 
een zaak van liberalen en socialisten en het was niet vanzelfsprekend dat katho-
lieken daarbij aansluiting zouden zoeken.7 Bovendien zagen veel katholieken de 
oorlog als een zegen. Nee, zegt Aengenent op basis van zijn voorgaand betoog, de 
oorlog blijft ‘in zijn wezen een ramp om welks afwering wij zeker mogen bidden’ 
en bovendien is hij een misdaad voor degenen die hem schuldig veroorzaakten. 
God wil de oorlog niet en daarom moeten wij meewerken aan de vredesactie. 
Ter ondersteuning van deze opstelling verwijst Aengenent naar de encyclieken 
van Paus Benedictus xv, die tijdens de hele oorlog moeite deed om de partijen 
weer aan tafel te krijgen en de wapens te laten rusten.8 Maar katholieken kunnen 

6 Aengenent wijst erop dat – volgens goede katholieke traditie – oorlog uit zelfverdediging mogelijk is, en 
als uiterste middel als alle andere middelen niet meer werken. Ook moet de schade aan anderen worden afge-
wogen (proportionaliteit).
7 R. Peters (2014). Gesel Gods, een zegen? De Eerste Wereldoorlog en het katholicisme in Nederland. In 
E. Koops & H. van der Linden (red.), De kogel door de kerk? Het Nederlandse christendom en de Eerste 
Wereldoorlog (pp. 133-164). Soesterberg: Aspekt, aldaar p. 157.
8 E. Iserloh (1989). Die Kirchen im ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik. In S. Harkianakis,
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niet zomaar aan elke willekeurige vredesbeweging deelnemen: wil men de actie 
voor de vrede vruchtbaar doen zijn, dan moet daaraan ten grondslag liggen het 
besef dat de mens zelf innerlijk verbeterd moet worden. De leer van Christus 
moet weer de harten bezielen waardoor egoïsme, hoovaardigheid, heerszucht, en 
begeerte naar aardse goederen – die toch de oorzaken van iedere oorlog zijn – 
worden veroordeeld. Het beginsel van de vredesactie is dat tweestrijd verdwijnt 
wanneer de mensen zichzelf richten op het hogere.

8.2.2 Internationaal recht

Tijdens de oorlog reageert Aengenent op een meer concrete manier op het betoog 
van de Duits-vriendelijke Haagse referendaris en dichter mr.dr. Johan Hendrik 
Labberton.9 Die verdedigde in een brochure de inval van Duitsland in het neutrale 
België,10 wat algemeen gezien werd als een schending van de internationale ver-
dragen. Volgens Labberton was er echter geen rechtsschending als er geen macht 
was om dat recht te verdedigen, wat bij het internationaal recht het geval was.11 
Wanneer een staat een hoge zedelijke plicht te verdedigen had, dan stond dat ho-
ger dan het internationaal recht en kon het zijn dat die plicht rechtmatig met ge-
weld gerealiseerd moest worden. Labberton beweerde dat de Pruisische staat – op 
basis van de cultuuruitingen uit het verleden – een dergelijke plicht had omdat 
Pruisen het zedelijk genie onder de staten vertegenwoordigde, en om zijn genie 
in Europa te kunnen realiseren moest het niet door oude verdragen belemmerd 
worden. In die realisering zag Duitsland zich bedreigd en, betoogt Labberton, 
België had daarom ook ruim baan moeten geven aan de Duitse legers indien ze 
deze ontwikkeling naar een hoger ethisch peil hadden begrepen. De brochure van 
Labberton werd in Nederland gemengd ontvangen, maar de kritische bespreking 
door Aengenent noemt Tames in haar proefschrift niet.

Aengenent gaat in zijn bespreking niet in op de juridische geoorloofdheid van 
de inval in België, maar op de argumenten die Labberton ervoor aanvoert. Om te 
beginnen het argument dat er geen rechtsschennis was maar een zedelijk conflict, 
omdat internationale afspraken niet tot het recht behoren. Aengenent keert zich 
tegen de scheiding van zedelijkheid en recht: het recht is een deel van de zedelijke 
orde, omdat ook de verhoudingen tot de naaste zoals die in het recht geregeld 
worden natuurlijkerwijze tot de zedelijkheid behoren. Bovendien heeft het we-
reldlijk recht het doel te waarborgen dat mensen hun zedelijke doelen kunnen 
bereiken. Verder is voor hem de afdwingbaarheid niet wezenlijk voor het recht: 

E. Iserloh, E. Kähler et al., Ökumenische Kirchengeschichte Band III Neuzeit (pp. 247-255). Mainz/München: 
Matthias Grünewald/Chr. Kaiser (4e veranderde druk), aldaar pp. 248-249; F. van Iersel (2015, 17 april). De 
vredesnota van paus Benedictus XV en haar receptie in Nederland. Lezing op de bijeenkomst van de Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, Doorn; Schelkens, e.a., Aggiornamento?, pp. 89-92.
9  J.D.J. Aengenent (1915). De Belgische neutraliteit geschonden, door mr. dr. J.H. Labberton. Katholiek 
Sociaal Weekblad, 14(25), 289-292; (26), 301-305; (27), 313-316.
10  Mogelijk werd Labberton in het uitbrengen van de brochure gesteund door de Pruisische overheid – I. 
Tames (2006). ‘Oorlog voor onze gedachten’: Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke 
debat, 1914-1918. Hilversum: Uitgeverij Verloren, pp. 79-80, 137-138. In ieder geval vertolkte hij met deze 
brochure de opvattingen van 93 toonaangevende Duitse intellectuelen met dezelfde strekking – J. Bank (2015). 
Culturele confrontaties: Godsdienst, kerken en oorlog. Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 19-20.
11  De Volkenbond zou pas na de Eerste Wereldoorlog opgericht worden.
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ook als het niet af te dwingen is, blijft het recht bestaan. Door dwang wordt de 
naleving van de wet verzekerd, maar de wet was er al en dient ook nageleefd te 
worden vanuit een innerlijke houding. Het enige recht dat Labberton erkent, is 
het positieve recht en daar kan Aengenent als neothomist, die ook het natuurrecht 
erkent, niet in meegaan. Net zo min kan Aengenent accepteren dat met deze argu-
mentatie het internationale recht terzijde wordt geschoven.

Vervolgens gaat Aengenent in op het argument dat Duitsland in het geval van 
een zedelijk conflict moest handelen zoals het gedaan heeft, omdat het krachtens 
zijn ‘ethische genialiteit’ een ‘hoogere roeping te vervullen heeft’. In een derge-
lijk geval van een ethisch conflict zou volgens Labberton het positieve recht niet 
gelden. Maar in de zienswijze van Aengenent moet in sommige gevallen het doel 
worden aangepast en niet het recht terzijde geschoven, zeker als het gaat om na-
tuurlijke verplichtingen van mensen tegenover elkaar. Als dit principe wordt toe-
gepast op staten, dan moet Labberton erkennen dat de noodzaak tot zelfbehoud 
(van Duitsland) in de aanval op België niet speelde. Uit het betoog van Labberton 
spreekt voor Aengenent de filosofie van Nietzsche, waarin het zwakkere opge-
offerd wordt voor het sterkere – wat hij vanuit christelijk standpunt verwerpt. 
Bovendien blijft onduidelijk wat nu de nieuwe beschaving moet zijn waarvoor 
alles moet wijken en individuele mensen en staten moeten worden opgeofferd, en 
of die nieuwe situatie daardoor ‘beter’ is.

Tenslotte gaat Aengenent in op het argument van Labberton dat over dit soort 
ethische conflicten niet verstandelijk geredeneerd kan worden, maar dat de juiste 
positie onbewust aanvaard moet worden, zeker als het conflicten over genieën of 
geniale staten betreft. Duitsland heeft volgens Labberton zonder verstandelijke 
redenering gevoeld dat het goed handelde. Met andere woorden: het instinct zou 
een veilige maatstaf zijn voor de zedelijkheidsbepaling van een handeling, en de 
rede wordt daarbij achtergesteld. Maar volgens Aengenent is de mens een verstan-
delijk wezen die in dat instinct inzicht kan krijgen en daarin kan onderscheiden. 
Als men uitgaat van een instinct, dan kan men bovendien nauwelijks een redelijk 
gesprek over zedelijkheid met andere mensen voeren en de norm daarvoor bepa-
len. Die norm wordt dan immers voortdurend, al doende opnieuw bepaald, en de 
juistheid van die norm blijkt (of zal blijken) in de geschiedenis: de feiten worden 
tot waarheid verheven. Op deze manier, zo besluit Aengenent zijn trilogie in het 
KSW, is door Labberton de zedelijkheid losgemaakt van God en de geopenbaarde 
godsdienst, wat leidt tot verval en achteruitgang. Op deze manier kan de vraag of 
Duitsland terecht België is binnengevallen niet beantwoord worden.

8.3 Grondslagen van vrede

8.3.1 Vrede van Christus

Nadat Aengenent tijdens de oorlog de theologische en rechtsfilosofische aspec-
ten van de oorlog heeft uitgewerkt, werkt hij na de oorlog uit wat voor hem de 
grondslagen van een duurzame vrede in Europa zijn. Hierbij komt hij weer op 
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de rode draad in zijn werk: de sociale kwestie (en daarmee de ontevredenheid in 
diverse Europese samenlevingen die tot oorlog leidden) wordt veroorzaakt door 
het liberalisme, het verval van de samenleving, en het verdwijnen van het juiste 
godsbeeld dat ten grondslag moet liggen aan de samenleving. De encycliek Ubi 
arcano van de nieuwe paus Pius xi (23 december 1922) biedt hem de gelegenheid 
deze rode draad in januari 1923 voor het Amsterdams comité van de ksa verder te 
ontwikkelen.12 De encycliek wordt vaak gezien als een opmaat voor de oprichting 
van de Katholieke Actie, maar de aanleiding ervan lag in de desastreuze toestand 
waarin de Europese samenlevingen zich vier jaar na het beëindigen van het oor-
logsgeweld bevonden. Ook de kerk ondervond daarvan de gevolgen, in haar ver-
kondiging en de aantasting van kerkelijk bezit, en de neergang van belangstelling 
voor het bovennatuurlijk leven. Aengenent geeft in zijn rede aan welke proble-
men Pius kort na zijn aantrede signaleert.

In de eerste plaats zijn de geschillen tussen de landen nog steeds niet verdwenen. 
Zo zijn er geschillen over land en grondstoffen, en door de vorming van nieuwe 
staten zijn etnische groepen bij staten gekomen waar ze plotseling een minderheid 
vormen.13 Omdat er geen succes is geboekt in de internationale politiek moeten de 
staten legers op de been houden, met alle schadelijke gevolgen van dien (continue 
spanning, mannen van huis). Ten tweede wijst de Paus op de politieke en econo-
mische strijd binnen enkele landen. We kunnen hier denken aan de openlijke en 
latente burgeroorlogen in landen als Rusland en Duitsland. Ten derde wijst hij op 
de afbrokkeling van de sociale verhoudingen, met name van de gezinsstructuren. 
Moderne ideeën daarover waren er al vóór de oorlog,14 maar nu er zoveel mannen 
zijn gesneuveld en vrouwen actiever in de samenleving moeten zijn, worden deze 
ideeën sneller werkelijkheid. Tenslotte wijst Pius op het verval van de individu-
ele moraal. Als oorzaken wijst hij op het heersende egoïsme en materialisme. De 
mensen kijken naar hun eigen private en nationale wereldse belangen, waaraan 
ook de internationale spanningen zijn toe te schrijven. God en Christus zijn los-
gelaten en uitgebannen uit staatsbestuur en de wetgeving. Daardoor is het samen-
leven beroofd van de fundamenten en zonder ordening. Door de uitbanning van 
God en Christus uit het huisgezin is het huwelijk een contract geworden en is de 
eendracht tussen de echtelieden weg. De jeugd verwildert doordat het geloof is 
uitgebannen uit opvoeding en onderwijs.

Met grote instemming citeert Aengenent de ‘geneesmiddelen’ die de Paus aan-
reikt. Tegenover het egoïsme dient de Liefde die Christus beoefend en ons ten 
voorbeeld gesteld heeft in de harten van de mensen te komen. Liefde tempert de 
hardheid en strengheid van de strikte rechtvaardigheid. Vrede is meer het werk 
van de liefde dan van de rechtvaardigheid. Liefde beteugelt de verkeerde begeer-
lijkheden en vermijdt twisten en onenigheden, richt de ogen naar geestelijke en 

12  J.D.J. Aengenent (1923). De encycliek van Pius XI “Ubi Arcano”: Rede uitgesproken voor het plaatselijk 
comité der K.S.A. te Amsterdam op 29 januari 1923. Leiden: Futura.
13  Met name op het gebied van Oostenrijk-Hongarije ontstonden verschillende nieuwe staten (Tsjechoslo-
wakije) of werden grenzen opnieuw getrokken (Hongarije) – M. Albright (2013). Winter in Prag: Erinnerun-
gen an meine Kindheit im Krieg. Berlijn-München: Siedler Verlag.
14  Zie ook hoofdstuk zes.
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eeuwige goederen. Liefde herstelt eerbied voor de menselijke waardigheid en ziet 
in alle mensen broeders en zusters. Ze herstelt de eerbied voor het gezag en zo 
de orde. Tegenover het materialisme wordt de leer van Christus geplaatst, zoals 
die is te vinden in de Katholieke Kerk die de opdracht heeft gekregen deze leer 
te prediken aan alle volkeren. Daarom moet de Katholieke Kerk in de Europese 
samenlevingen in ere worden hersteld. Zij alleen kan de ware vrede van Christus 
geven en waarborgen. De kerk moet ook in het internationale leven worden er-
kend als instituut dat aan alle volkeren behoort, boven de staten staat, en op deze 
wijze de heiligheid van het recht kan waarborgen. Ook in de mensen afzonderlijk 
moet Christus hersteld worden, en Hij moet weer heersen in het huisgezin en in 
de burgerlijke maatschappij, omdat het gezag van God komt. Wanneer de liefde 
van Christus en de leer van Christus zullen heersen op aarde zal er vrede zijn 
tussen de volkeren, tussen maatschappelijke klassen in het huisgezin, en bij de 
mensen zelf. Daarom gaat de encycliek ook over de vrede van Christus in het Rijk 
van Christus (Pax Christi in regno Christi – de wapenspreuk van Pius xi), waarin 
hij de programma’s van zijn voorgangers Pius x over het herstel van Zijn Rijk 
(Omnia instaurare in Christo) en van Benedictus xv over de vrede aan de wereld 
met elkaar verbindt.

Na deze diagnose en voorgestelde remedie roept Aengenent de toehoorders 
en de lezers op om mee te werken aan de vredesactie. Door de liefde en leer van 
Christus te verspreiden, en zich daarin te laten leiden door de kerkelijke voor-
schriften, komt er vrede. De katholieke gelovigen dienen deze leer en levenswijze 
in de praktijk te brengen en het goede voorbeeld te geven. In de voorgestelde 
therapie volgt Aengenent de structuur van de analyse van Pius xi, die gaat van de 
internationale politiek naar het individu. In de internationale politiek dienen de 
katholieken de regering in haar neutraliteit en het streven naar volledige ontwape-
ning te steunen. In de betrekkingen tussen de burgers valt Aengenent ten tweede 
op dat er verschillende concurrerende partijen zijn onder de katholieken, en dat 
geeft geen voorbeeld voor nationale eenheid. In plaats van elkaar te bestrijden 
op principiële punten zou het beter zijn te kijken naar het praktisch mogelijke 
en het compromis. Ook katholieke werkgevers en werknemers staan tegenover 
elkaar maar de oplossing van het sociale vraagstuk is erin gelegen dat zij met el-
kaar kunnen delen, en in het bewaren van de onderlinge liefde. Voorts dienen alle 
sociale verenigingen de katholieke sociale actie te steunen. Ten derde dienen de 
katholieken te werken aan de opbouw en inrichting van het gezin en ten vierde op 
individueel niveau aan het overwinnen van de eigen ontevredenheid, het gebrek 
aan volgzaamheid, arbeidsschuwheid, lichtzinnigheid, en zucht naar materiële 
weelde.

8.3.2 Vredesgedachten

Een jaar later in 1924 gaat Aengenent nader in op de praktijk van het vredeswerk.15 
Hoe kan de vrede bewaard blijven? In tegenstelling tot de klassieke oudheid, zo 

15  J.D.J. Aengenent (1924-1925). Oude en nieuwe vredes-gedachten. Studia catholica, 1, 97-122.
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schrijft hij, geldt in het christendom dat rechtvaardigheid en naastenliefde ook de 
relaties tussen de volkeren dienen te bepalen. In de Middeleeuwen werd op basis 
van dat principe door de kerk een godsvrede ingesteld, met het doel private oorlo-
gen in te perken door bepaalde tijdsperiodes (kerkelijke feestdagen) en zaken bui-
ten de gevechten te houden. Belangrijk voor de vrede was ook de rol van de paus 
als leider van één geestelijke familie. Na de middeleeuwen raakte dit systeem door 
de opkomst van nationale staten in onbruik. Daarom werden ideeën ontwikkeld 
voor een Europese of internationale statenbond of Volkenbond waardoor een 
politiek evenwicht behouden kon blijven. Begin twintigste eeuw werden ook vre-
desconferenties belegd en kreeg het volkenrecht meer betekenis. In afwijking van 
de opvatting dat de (economische, culturele, technische) ontwikkeling de mensen 
vrede brengt, beklemtoont de Paus dat vrede gebaseerd moet zijn op het recht, 
en dat internationale conflicten door arbitrage en ontwapening opgelost moeten 
worden. Dat recht dient een zedelijke grondslag te hebben, internationale sancties 
kunnen het afdwingen, en het afschaffen van de militaire dienstplicht zal de rela-
ties tussen de landen meer ontspannen maken.

Ook katholieken dienen zich in te zetten voor de vrede, en Aengenent spoort ze 
aan mee te werken aan de lijnen die de Paus heeft uitgezet. Door de inzet voor het 
vredeswerk wordt mee gewerkt aan de bedoelingen van God, ook al heeft het niet 
altijd effect. Het vredeswerk moet wel in goede banen geleid worden. Elke vorm 
van oorlog afwijzen is niet de goede weg; de leer van Christus moet en kan op dat 
punt niet letterlijk genomen worden maar in de context van de uitspraken gezien 
worden. Oorlog is volgens de katholieke leer van de rechtvaardige oorlog geoor-
loofd als er geen internationale arbitrage is, als het uitgaat van een rechtmatige 
overheid, er een rechtvaardige reden is, goede bedoelingen en het algemeen belang 
voorop staan, en de wijze van oorlog voeren overeenkomstig rechtvaardigheid en 
naastenliefde is (bijvoorbeeld goede zorg voor krijgsgevangenen en ontzien van 
medische doelen). Oorlog moet anderzijds ook niet worden afgewezen omdat het 
onpraktisch of niet economisch zou zijn. Gerechtigheid en moraal dienen voorop 
te gaan en die moeten soms gewapenderhand verdedigd worden. Verbroedering 
kan alleen plaatsvinden door erkenning van de gezamenlijke zondigheid van bei-
de conflicterende partijen. Aengenent is een groot voorstander van de juridische 
richting van het vredeswerk, zoals dat in de pauselijke leer is uitgewerkt: bevorde-
ren van de christelijke rechtvaardigheid als middel om wantrouwen uit te bannen. 
Die rechtvaardigheid is gebaseerd op de waardering van het recht van anderen en 
in een internationale rechtsorde om die rechten te garanderen.

8.4 Apotheose: naastenliefde in het sociale leven

In 1929 vatte Aengenent – nu als bisschop – zijn gedachten nog eens samen in de 
vastenbrief van dat jaar.16 Hij zet daarin het socialisme en het liberalisme tegen-

16  J.D.J. Aengenent (1929). De naastenliefde in het sociale leven. Tilburg: Doc. Commissie van samenwer-
king Bisdom ’s-Hertogenbosch.
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over elkaar onder het gezichtspunt van de naastenliefde. Het socialisme predikt 
volgens Aengenent het tegendeel van naastenliefde, omdat de klassenstrijd wordt 
aangeprezen. Het liberalisme predikt daarentegen de absolute onafhankelijkheid 
van de mens. Dat heeft gevolgen op godsdienstig gebied (de autonomie van de 
menselijke geest), op politiek-staatkundig gebied (de volkssoevereiniteit en de wil 
van het volk), en op sociaaleconomisch gebied (de verwerping van het staatsgezag 
in het economisch leven, de verwerping van zedenwetten, en het primaat van het 
eigenbelang). Een goede maatschappelijke orde is volgens Aengenent ‘[…] alleen 
dan denkbaar als de liefde hare vleugelen over allen uitslaat’. Dat betekent dat er 
gestreefd moet worden naar een menswaardig bestaan en de gelijkheid van alle 
mensen voor God. Dat is volgens hem de ware garant voor een vrede tussen de 
mensen, in de samenleving en tussen de naties.

Voor Aengenent staan de oorzaak én de oplossing van het vraagstuk van de 
oorlog in het kader van de sociale kwestie en op een dieper niveau van de juiste 
visie op de verhouding van mens en samenleving ten opzichte van God.17 De Dar-
winisten met hun verheerlijking van de oorlog en Labberton die met zijn Nietz-
scheaanse wereldbeeld het internationaal recht terzijde wil schuiven, geven Aen-
genent aanleiding om zijn visie nog eens te benadrukken. Door de oorlog wordt 
hij, zo lijkt het, zelfs bevestigd in zijn opvattingen dat de moderne samenleving 
zodanig kwalijke kanten heeft dat ze de Europese cultuur zelfs kunnen doen 
ontsporen. Ook wordt hij erin bevestigd dat de oplossing bestaat uit het volgen 
van het pauselijk woord en het in de praktijk brengen van het christelijk-sociale 
gedachtegoed in kerk en samenleving. Daarmee sluit hij aan bij de analyses van 
Benedictus xv (al tijdens de Eerste Wereldoorlog) en Pius xi (na de oorlog). Dat 
dat proces van secularisatie en modernisering van de samenleving na de Eerste 
Wereldoorlog alleen maar doorzette, kan voor Aengenent – met de ervaring van 
de oorlog in zijn achterhoofd – reden zijn geweest zijn werkzaamheden op sociaal 
terrein te intensiveren.

Ook na de oorlog blijft hij het katholiek-christelijke (pauselijke) sociale ge-
dachtegoed promoten als garant van de internationale vrede. De kernpunten in 
zijn geschriften over oorlog en vrede staan ook nu nog centraal in de katholieke 
sociale leer over oorlog en vrede: de promotie van het internationaal recht en de 
diplomatie, oorlog mag alleen gevoerd worden in uiterste noodzaak en als mid-
del tot verdediging, oorlogen voorkomen door aandacht te schenken aan de juis-
te sociale verhoudingen, ware vrede kan alleen bereikt worden als de vrede van 
Christus een plaats krijgt in de samenlevingen en de mensen. Met deze gedachtes 
was hij misschien niet origineel, maar hij was er wel vasthoudend mee in woord 
en geschrift. Daarnaast stimuleerde hij de deelname van katholieken aan de vre-
desactie en het oplossen van de concrete noden gedurende de oorlog. Op deze 
manier heeft hij zowel aan de theorie als ook aan de praktijk van het vredeswerk 
een bijdrage geleverd.

17  Dit was overigens de analyse van verscheidene Nederlandse bisschoppen, wat Bank, Culturele confronta-
ties, p. 35 karakteriseert als ‘[…] een moralistisch of pastoraal perspectief van een kleine dimensie’.
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9.1 Kapittelgeheim

Kerstmis 1927 werd bisschop Callier bediend. Hij knapte weliswaar weer op 
maar het werd duidelijk dat hij niet lang meer te leven had. Hij vroeg in Rome 
een coadjutor aan met recht van opvolging. Het kapittel moest daarvoor drie kan-
didaten aan Rome voordragen. Terwijl in Rome over de voordracht werd nage-
dacht, overleed Callier op 28 april 1928. De procedure moest over, en al op 15 juni 
werd Aengenent benoemd tot bisschop van Haarlem. Dit was trouwens geheel 
de verwachting van Aengenent zelf, en hij bracht volgens Voets na de dood van 
Callier zelf de geruchtenstroom daarover op gang.1 Aengenent vertelde ‘geheel 
in vertrouwen’ aan enkele priestervrienden dat de benoeming van een opvolger 
niet lang op zich zou laten wachten, omdat de procedure in Rome immers al liep, 
en dat hij als eerste op de lijst had gestaan. Zijn latere secretaris Bank herinnert 
zich2 dat Aengenent zich in 1935 tijdens een goed glas wijn nog eens uitliet over 
de procedure in het bijzijn van Bank en zijn collega-secretaris Hermanus Agterof:

‘Vandaag, 21 maart, feest van Sint Benedictus, is voor mij een bijzondere dag. Toen werd 
ik candidaat gesteld voor de zetel van Haarlem’. Wij keken hem verwonderd aan. ‘Wisten 
jullie dat dan niet?’ Neen, natuurlijk niet, het was immers een kapittel-geheim.

Waarom zou de keuze op Aengenent gevallen zijn? Volgens Bank was zijn benoe-
ming tot erekannunik bij gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum in 1922 
en kannunik-theologaal in 1923 opvallend en een teken dat Callier hem wel zag 
zitten, mogelijk als zijn opvolger. Het zou Taskin geweest zijn, als voorzitter van 
het kathedraal kapittel én president van het seminarie Warmond, die hem heeft 
voorgedragen. Voets meent dat Aengenent door zijn gehoorzame houding tegen-
over zijn bisschop na 1920 bij de kerkelijke leiders in de smaak ging vallen.3 Dat 
is wel erg defensief geformuleerd. Aengenent had zijn bestuurlijke kwaliteiten en 
daadkracht ook bewezen bij de discussie over de plaats van de vakbeweging en 
de democratisering van de katholieke partij, bij de katholieke sociale actie, en de 
katholiekendagen. Hij beschikte over een uitgebreid netwerk in de samenleving, 
in maatschappelijke organisaties, in de kerk, en in de politiek. Hij had een ortho-
doxe maar tevens originele mening verkondigd in vele publicaties die breed wer-
den gelezen, en hij was een graag geziene gast en spreker. Als docent was hij de 

1 Voets, Bewaar, p. 219.
2 Bank, Aengenent, pp. 28-29.
3 Voets, Aengenent.
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modernistenstrijd ongeschonden doorgekomen en kon zo mogelijk verzoenend 
werken naar de verschillende vleugels. Kortom: Aengenent was niet voorgedra-
gen en gekozen vanwege zijn kleurloosheid.

9.2 Benoeming en bekendmaking

Het nieuws van de benoeming van Aengenent werd wereldkundig gemaakt op 
het seminarie in Warmond. Op het feest van Petrus en Paulus, 29 juni 1928, vierde 
de seminariegemeenschap ’s morgens de mis met als celebrant preses Taskin. Na 
de mis zou de gebruikelijke groepsfoto gemaakt worden voor de hoofdingang. 
Plotseling kwam een auto het terrein oprijden met daarin de internuntius mgr. 
Lorenzo Schioppa. Hij vertelde dat hij met het mooie weer een autoritje maakte 
en dat hij graag ook op de foto zou komen. Zo gezegd, zo gedaan, maar daarna 
bleek hij nog de aankondiging in petto te hebben dat professor Aengenent door 
de Heilige Vader was benoemd tot bisschop van het bisdom Haarlem, en hij fe-
liciteerde deze daarmee. Een luid gejuich steeg op uit de kelen van studenten en 
collega’s. Vervolgens nam preses Taskin, die ook voorzitter van het kathedraal 
kapittel was, het woord

[…] om bewogen uiting te geven aan zijn onderdanigheid ten opzichte van het hoogste 
kerkelijk gezag in het bisdom Haarlem. Mgr. Taskin vroeg dan den nieuwen bisschop 
zijn eersten bisschoppelijken zegen voor de geheele communiteit van Warmond. Als een 
uiting van spontane hulde nam Mgr. Taskin zijn paarse sjerp en deed deze den nieuwen 
bisschop persoonlijk om. Dan nam de nieuwe bisschop zelf het woord, om na een woord 
van dank aan Z.H. den Paus, aan Z. Exc. Mgr. Schioppa en Mgr. Taskin zich te richten 
tot de studenten van wie hij hoopte dezelfde aanhankelijkheid als tot dusver te mogen 
blijven ondervinden.4

Ook vroeg de nieuwe bisschop dat men veel voor hem zou bidden. Daarop werd 
een nieuwe foto gemaakt, nu met Aengenent als de nieuwe bisschop. Schioppa 
bleef samen met zijn secretaris, pater Josephus Kleyntjes s.j., tot het middaguur 
in Warmond. Taskin stuurde ondertussen een telegram naar Haarlem met de kor-
te mededeling ‘Monseigneur Aengenent bisschop benoemd Taskin’.5 ’s Avonds 
celebreerde de nieuwe bisschop een plechtig lof in de kapel van Warmond, en 
was er vanuit de bevolking van Warmond een huldeblijk met medewerking van 
muziekkorps Sint Matthias.

De familie van Aengenent werd meteen geïnformeerd en ook daar waren de 
verrassing en de vreugde groot. Zijn nicht Trees schrijft over dat moment in haar 
herinneringen:

En toen werd hij Bisschop! Z’n naam werd al veel genoemd, na de dood van Mgr. Callier, 
maar als je het hem vroeg hulde hij zich in stilzwijgen. ‘Dat is ’n zaak van Rome en ’t 
kapittel’ zei hij dan. Maar hij zat zelf ook in ’t kapittel, dus wist er heus wel iets van. Toen 

4 nha hlm 1689.
5 Ibid.



172  9 Bisschop Aengenent

werd ’t 29 Juni ’28. Ik stond voor de klas in Alphen en daar kwam Böckling (’t hoofd) 
binnen. En daar vertelde hij aan de kinderen ‘De oom van de juf is Bisschop v. Haarlem 
geworden’. De juf ontroerd, de kinderen stil van zo’n nieuwtje, toen kwamen de reacties. 
‘Juf, is die oom al oud?’ Hoe heet-ie? Heeft-ie nu een paleis? Maar de mooiste reactie 
vond ik: ‘Juf, ik dacht dat Mijnh. Böckling kwam vertellen, dat U ’n kindje gekregen had!’ 
In Bodegr[aven] was er ’n telegram gekomen, m’n moeder er ’s middags heen met bloe-
men en de Zondag er na zijn we er allemaal heen gegaan. Dàt deed je wel iets. ‘Nu zijn 
we hem kwijt’ dachten we maar hij zei al gauw ‘Nu kunnen jullie voortaan bij me komen 
logeren’. En zo ging het ook in de toekomst, we hadden er alleen maar bij gewonnen.

Hij kwam nu niet vaak meer bij ons, maar wij veel daar.

Op 1 juli maakte Taskin als voorzitter van het kathedraal kapittel de benoeming 
bekend in een officieel schrijven aan de geestelijkheid en de gelovigen, en in een 
apart schrijven aan de religieuzen.6 Er was nog steeds verdriet over ‘het heilig af-
sterven van onzen hoogvereerden en onovertrefbaren Vader in Christus Z.D.H. 
Mgr. Callier’, maar deze benoeming van een ‘nieuwen Opperherder’ die de Hei-
lige Vader ‘onder voorlichting van den H. Geest’ heeft getroffen vervulde de har-
ten met ‘innige en dankbare vreugde’. Taskin schrijft dat van vele organisaties en 
particulieren, ook niet-katholieke, felicitaties binnenkwamen met ‘[…] de meest 
oprechte uitingen van instemming en waardeering, van hoopvolle verwachting, 
nu juist deze Bisschop over geestelijkheid en geloovigen als leidsman en Opper-
herder is aangesteld’. Taskin begrijpt dat het gelovig volk aan zijn vreugde uiting 
wil geven door daden en het aanbieden van een ‘rijk feestgeschenk bij het begin 
der regeering van mgr. Aengenent’. Maar om te voorkomen dat er een verbrokke-
ling ontstaat, is het plan opgevat om ‘een gemeenschappelijk geschenk, geheel ter 
beschikking van den nieuwen Kerkvorst’ te stellen en daarvoor op 15 juli een col-
lecte met open schaal te houden onder alle missen in alle kerken en kapellen van 
het bisdom. Zo kan ieder naar vermogen zijn geloof en liefde, en eerbied voor het 
bisschoppelijk gezag tonen. Op 8 juli moest de brief overal worden voorgelezen, 
waarbij Taskin schrijft: ‘Wij bevelen deze collecte niet aan, Uw eigen blij en dank-
baar hart is de beste aanbeveling’. De opbrengst van de collecte was ƒ 34.000,– 
en werd besteed aan de renovatie van het bisschoppelijk paleis (elektrisch licht, 
stromend water, schilderen en behangen, en de aanleg van een telefoonnet) en de 
kapel aldaar (mozaïek, ramen, kazuifels, herinrichting door Anton Molkenboer 
en zijn echtgenote, die een geborduurd voorhang heeft gemaakt7). Ook werd een 
deel aangewend ter ondersteuning van de arme nieuwe parochies in het bisdom.8

Daarna begonnen de voorbereidingen voor de wijdingsplechtigheid. In het ar-
chief zijn daarvan met name de toezeggingen en afzeggingen van diplomatieke 
missies en burgerlijke overheden – zowel lokaal, provinciaal, als landelijk –, van 
ordes en congregaties, van maatschappelijke organisaties en staatsinstellingen, en 
van particulieren bewaard gebleven. Aengenent trok zich voor de voorbereidende 
retraite terug bij de broeders in Voorhout, maar van een rustige voorbereiding 

6 Ibid.
7 nha hlm 1691.
8 nha hlm 1667.
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kon geen sprake zijn. Op de achtergrond waren discussies over wie de wijdings-
plechtigheid zou moeten leiden en daarmee de primaire consecrator van de nieuwe 
bisschop zou moeten zijn: de internuntius of de aartsbisschop van Utrecht. Dat 
het internuntius Schioppa zou zijn lag toen blijkbaar geenszins voor de hand. In 
een handgeschreven briefje van aartsbisschop Van de Wetering aan bisschop-elect 
Aengenent, gedateerd op 16 juli 1928, schrijft de eerste:

De eerwaarde pater Kleyntjes heeft u overrompeld met het verzoek dat uwe doorl. [?] 
zijne Exc., den Internuntius zou vragen uwe consecrator te willen zijn. Nu zou ik uDH 
willen adviseren de oplossing van de moeilijkheid te zoeken bij hem, die u in die moeie-
lijkheid gebracht heeft. Schrijf daarom aan p. Kleyntjes ongeveer hetzelfde dat u aan mij 
geschreven hebt, met verzoek dit alles aan zijne excellentie te willen mededelen. Wijs hem 
erop dat die nieuwigheid, dat de internuntius den bisschop wijdt ontstemming wekt bij 
geestelijkheid en leeken en dat zelfs ten gevolge zou kunnen hebben minder gewenschte 
beoordelingen in de pers. We kunnen dan afwachten of z. Exc. misschien zijn aanbod 
intrekt. 9

Aengenent had toen overigens al op 12 juli aan de Spaanse diplomatieke missie la-
ten weten dat Schioppa hem zou wijden. Hebben enkele brieven elkaar gekruist? 
Of stond de rol van Schioppa al vast? Op 17 juli 1928 beantwoordde Aengenent 

9 nha hlm 1689.

Molkenboer stelt het nieuwe mozaïek tentoon dat geplaatst zal worden in de gerenoveerde 
bisschoppelijke kapel (NA/Spaarnestad).
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de brief van Van de Wetering, omdat de kwestie van de consecrator zich blijkbaar 
(ook gezien de tijdsdruk) toespitste:

Tegelijk met uw brief ontving ik zoojuist een schrijven van Monseigneur Schioppa, waar-
in hij mij mededeelde, dat van uit Rome aan hem waren toegezonden de eedformulieren 
en dat ik dezer dagen de vereischte eeden ten zijner huize moet komen afleggen. Zulks 
sluit mijns inziens in, dat Zijne Excellentie door Rome tot consecrator is aangewezen, 
omdat hij in het bezit is van het Mandatum apostolicum. Is deze veronderstelling juist 
– en ik acht haar zeer waarschijnlijk, van den beginne af vermoedde ik, dat het die richting 
zou uitgaan –, dan is het van zelf niet mogelijk, dat hij zich terugtrekt.

Ach Monseigneur, red mij toch uit de moeielijkheid, en heb toch de groote goedheid 
om Woensdag 25 juli aanwezig te zijn. Uwe Doorl. Hoogwaardigheid weet, dat er voor 
mij een zware en zeer pijnlijke schaduw zou liggen over mijne Wijdingsdag, indien u 
afwezig waart, en ook hoezeer de clergé van Haarlem zulks zou betreuren. Ook de drie 
Hoogw. Bisschoppen van het Zuiden vinden het spijtig, dat de H. Wijding door een an-
der zal worden toegediend, maar toch hopen ook zij vurig – zij hebben het mij met den 
grootsten nadruk verklaard –, dat U zoo goed zult willen zijn om toch naar de plechtig-
heid te komen. Ik weet uit hun eigen mond, dat zij het hoogst verdrietig zouden vinden, 
indien U ontbrak. Ach, Monseigneur, moge dat verdriet ons allen bespaard worden.

Ik blijf dan ook leven in de hoopvolle verwachting, dat ik spoedig van U de blijde 
tijding mag ontvangen, dat u komt. En dan later, na de H. Wijding, kan ik met den Inter-
nuntius spreken en hem mededeelen, dat bij volgende Bisschopsconsecraties door gees-

Oorkonde waarin de Paus aan de aartsbisschop mededeelt dat Aengenent benoemd is tot 
bisschop van Haarlem, en hem oproept de nieuwe collega te aanvaarden en bij te staan (UA).
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telijken en leeken er prijs op wordt gesteld, dat de Wijding door den Aartsbisschop van 
Nederland verricht wordt.10

Een aartsbisschop die dreigde weg te blijven bij de wijding van een collega! Het 
schandaal zou compleet zijn. De persoonlijke, emotionele oproep van Aengenent, 
ondersteund door de andere bisschoppen, had blijkbaar effect want op 18 juli 
1928 schreef Van de Wetering dat hij komt. Wel voegt hij de wens toe:

Wij mogen u echter instantelijk verzoeken wel te willen zorgdragen dat Wij tijdens de 
plechtigheid in de Kathedraal niet op zulk een verhevenheid worden ten toon gesteld als 
de Internuntius bij gelegenheid van de plechtige uitvaart van wijlen uw hoogvereerde 
voorganger. U zoudt Ons daarmede geen pleizier doen.11

De volgende dag bevestigde Aengenent aan de aartsbisschop de ontvangst van 
diens ‘blijde tijding’:

10  ua utr 100.
11  nha hlm 1689.

Aartsbisschop Van de 
Wetering op de wijdings-
dag van Aengenent (KDC 
Maasbode).
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Monseigneur, ik kan U niet zeggen, hoe gelukkig U mij gemaakt heeft door uw mede-
deeling, dat U a.s. Woensdag bij de plechtigheid mijner H. Wijding en bij het diner zult 
tegenwoordig zijn. Ik dank u reeds nu van ganscher harte. […] P.S. Aan den wensch van 
Uwe Doorl. Hoogw. Om tijdens de plechtigheid niet op een verhevenheid te worden 
geplaatst zal gaarne worden voldaan.12

Als wapenspreuk koos de nieuwe bisschop ‘Justitia et Pax’. Bij zijn overlijden 
werd beschreven hoe Aengenent hierin zijn levenstaak zag: door het beoefenen 
van de gerechtigheid vrede onder de mensen te brengen. Hierbij zou hij zich 
oriënteren op de woorden van Sint Thomas van Aquino: ‘De juistheid van het 
handelen en vrede noemde hij de rust van de orde. Onderlinge vrede tussen alle 
mensen, tussen standen en klassen moet het uitvloeisel zijn van een alom heersen-
de gerechtigheid’. Verder moest een wapenschild ontworpen worden. Dat werd 
gedaan door de toen bekende kunstschilder Han Bijvoet die in het bisdom vele 
kerken versierd heeft.13 Het wapen is een gouden kruis op een zwarte achter-
grond, ‘als zinnebeeld van de allerhoogste gerechtigheid, vergezeld van de ge-
dachte aan het Licht dat schijnt in de duisternis en de oude aarde was niet meer’. 
Het gouden veld daaronder is het beeld van de nieuwe aarde, beschenen door het 
licht van Christus, uitgedrukt door het goud in dezelfde kleur als het lichtende 
kruis. De staande olijftak in het gouden veld duidt tevens dit gouden veld aan als 
het zinnebeeld van het beloofde land van de eeuwige vrede. De gerechtigheid in 
de wapenspreuk is verbeeld door het gouden kruis op de zwarte achtergrond en 
de vrede door de olijftak in het gouden veld. Het wapen werd gemaakt door het 
atelier Brom, dat overigens een opmerking had bij de eerste schetsen: er waren 
tien kwasten aan de zijden van het schild, en dat is eigenlijk voorbehouden aan 
een aartsbisschop.14 Dat was traditie in het bisdom Haarlem (en ook in het bis-
dom Den Bosch), net zoals het traditie was in het aartsbisdom om te werken met 
15 kwasten, wat is voorbehouden aan kardinalen. Aengenent moet het besluiten, 
schrijft Brom, maar hij kan de fout herstellen die op kenners een vreemde indruk 
maakt. Aengenent heeft het niet hersteld: het staatsieportret heeft 10 kwasten.

9.3 Wijding

Op 24 juli nam Aengenent op de vooravond van de bisschopswijding bezit van 
de zetel van Haarlem. Taskin had in zijn rol als vicaris capitularis de leden van 
het ‘hoogwaardig kathedraal kapittel’ in een brief van 20 juli 192815 voor deze 
gebeurtenis uitgenodigd.

Bij dezen delen wy U Hoogeerwaarde mede de blyde tyding dat de vereischte bullen voor 
de wyding van Z.D.H. Monseigneur J.D.J. Aengenent benoemd bisschop van Haarlem 

12  ua utr 100.
13  Onder andere muurschilderingen in de genadekapel van Heiloo, in de kathedraal, en in de parochiekerk 
o.l.v. Hemelvaart in Heemstede – W. de Groot-Boot, M. Bakker & M. Wagemaker, pr. (2002). Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart: 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein. Haarlem: De Vrieseborch, pp. 81-84.
14  Zie de brief van 17 juli 1928; nha hlm 1689.
15  Ibid.
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by ZE den Internuntius te ’s Gravenhage zyn binnengekomen. Verder noodigen wy U 
Hoogeerwaarde uit om a.s. Dinsdag, den 24 Juli, des avonds om acht uur aanwezig te zyn 
in de Kathedraal van St. Bavo te Haarlem, op welk uur zdh Monseigneur J.D.J. Aengen-
ent in alle stilte bezit zal nemen van het bisdom.

Volgens het krantenbericht over deze bijeenkomst16 ging Aengenent gekleed in 
paarse toog, rochette, rode bonnet, en mantella, en begaf hij zich, voorafgegaan 
door de secretarissen van het bisdom Johannes van de Tuyn en Theodorus Pichot, 
naar het koor waar hij plaats nam tussen de kanunniken. Naast hem zat Möllmann 
en tegenover hem Taskin. De pauselijke benoemingsbulle werd voor het altaar 
voorgelezen door Van de Tuyn. Daarna werd de bulle getoond aan alle aanwezigen 
en nam Aengenent plaats op de troon waarop zijn wapen was bevestigd. Het kapit-
tel schaarde zich rondom de troon en bracht hem hulde. Taskin sprak namens het 
kapittel en zegde de nieuwe bisschop steun toe. Aengenent bedankte het kapittel en 
de vicaris capitularis die het bisdom sinds de dood van Callier bestuurd had. Daarna 
herbenoemde hij vicaris-generaal Möllmann als zijn vicaris. Daags daarna schreef hij 
in een ongedateerde brief aan de minister van Justitie, die toen de zaken van de ere-
diensten behartigde, dat hij de benoeming tot bisschop heeft aanvaard en aanspraak 
wil maken op de daartoe ter beschikking staande overheidsvergoeding: ‘[…] ook 
neem ik de vrijheid te verzoeken vanaf den 24 juli te worden gesteld in het genot 
der Rijksjaarwedde, verbonden aan de betrekking van Bisschop van Haarlem’.17

De volgende dag vond de wijding plaats in de Bavo-kathedraal te Haarlem. 
Zoals besproken werd Aengenent gewijd door internuntius Schioppa, geassis-
teerd door mgr. Laurentius Schrijnen (Roermond) en mgr. Petrus Hopmans 
(Breda). Als getuigen waren aanwezig aartsbisschop Van de Wetering, mgr. Ar-
nold F. Diepen (Den Bosch), Jan Olav Smit (apostolisch vicaris van Noorwegen), 
en apostolisch delegaat Gylswyk o.p. uit Zuid-Afrika.18 Verder waren aanwezig 
mgr. Theelen van de Passionisten en mgr. Biermans, algemeen overste van Mill 
Hill. Na afloop was er een feestelijke receptie en diner op het pas geopende klein-
seminarie Hageveld te Heemstede.

Op zijn nicht Trees maakten de gebeurtenissen een grote indruk:

De Bisschopswijding, 25 Juli ’28, was grandioos. Dat kun je niet navertellen. ’n Ontroe-
rend moment was ’t, toen hij voor ’t eerst zegenend door de kerk ging. Zeer jammer, dat 
m’n grootmoeder dat niet mee heeft mogen maken, ze was 3 maanden tevoren gestorven. 
Na de wijding was er ’n ontbijt in ’t Bissch. Paleis, daarna, receptie en toen in auto’s naar 
‘Hageveld’ waar ’t diner was. Ja, dat was wel ’n belevenis, zo’n diner met alle Bisschoppen, 
minister Aalberse, baron v. Wijnbergen, Mr. Tepe. Die zaten allemaal aan de hoofdtafel, 
tezamen met de broers en zussen en wij de jongeren en vrienden aan de bijtafels. Hoeveel 
mensen er aanzaten weet ik niet, maar in m’n idee zeker honderd. Veel speeches, veel wen-
sen, veel cadeaux. Maar één speech maakte op allen de meeste indruk en is bij z’n dood nog 
in de krant aangehaald, ’t was de speech van ’n oude pastoor en die zei: ‘U krijgt ’n zware 
taak en iedereen is in de wolken met deze benoeming. Maar onthoud één ding: ‘U kunt 

16  Ibid.
17  nha hlm 1890.
18  nha hlm 1689; zie ook Monteiro, Gods predikers, pp. 351-352.
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nooit aan de verwachtingen voldoen, die iedereen van U heeft, die zijn te hoog gespannen. 
En zo is ’t ook gegaan. […] Nog even iets over ’t slot van de 25ste Juli. Na afloop van ’t 
feest op Hageveld, zijn we naar Haarlem mee terug gegaan er waren op de Nieuwe Gracht 
80 kamers genoeg, allemaal even ouderwets. De tuin was die avond geïllumineerd met 
vetpaaltjes om de gazons, langs de paden, rond de 100 jarige kastanjeboom, fantastisch.

Op dag van zijn wijding verscheen ook de eerste herderlijke brief van bisschop 
Aengenent. Daarin spreekt hij allereerst zijn dank uit voor de vele felicitaties die 
hij mocht ontvangen sinds de bekendmaking van zijn benoeming tot bisschop. 
Hij schrijft vervolgens dat hij er lang over heeft nagedacht wat hij als eerste zal 
zeggen, en zijn woorden ontleent hij aan zijn patroon, de evangelist Johannes, de 
apostel van de liefde: Kinderen, bemint elkander. Aengenent haalt de H. Hiëro-
nymus aan, die vertelt dat Johannes dit zo vaak herhaalde dat het de gelovigen 
in de gemeente begon te vervelen, en ze vroegen waarom hij dat telkens zei. Zijn 
antwoord, en daarmee dat van Aengenent: ‘Omdat het is het gebod des Heeren; 
en als dit uitgevoerd wordt, is het voldoende’. Het is de overtuiging van Aengen-

Overzicht kosten consecratie
(in guldens):
Auto-rekening    1423,70
Honorarium nuntius  300
Pauselijke bulle    2325
(zie voor de correspondentie hierover 
hlm 1609)
Diner    869,60
Bloemist    263,60
Wijdingsboekje    75
Vuurwerk    225,10
Diner     316,75
Sigaren     50
Bloemen     686,90
Bijvoet wapen     250

Op het menu stond:
Voorgerecht
Koninginnesoep
Gerookte zalm met worteltjes
Lamsribbetjes met doperwten
Selderijstruiken
Kip met ingelegde vruchten
IJspudding
Vruchten
Nagerecht
Koffie

hlm 1689.

Menukaart bij het diner na de wijding 
(privé).
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ent dat daarin de oplossing ligt van de noden van zijn tijd: ‘Indien dat gebod der 
naastenliefde in zijn volheid wordt opgevolgd, dan zal zoowel in het sociale als in 
het particuliere leven een toestand geboren worden, die aan de wereld als het ware 
een heel ander aanschijn zal geven’. In het sociale leven is de rechtvaardigheid de 
grondslag, maar de naastenliefde zorgt voor vredevolle verhoudingen. En ook 
in de persoonlijke verhoudingen moeten mensen zachtmoedig en liefdevol zijn: 
‘[…] in één woord streeft er naar om het leven van anderen zooveel mogelijk te 
veraangenamen. De dankbaarheid, die gij voor dit alles van hen zult ondervinden, 
zal Uw eigen leven zooveel gelukkiger maken’. Hierbij sluit hij nadrukkelijk ook 
de niet-katholieken in, want ook zij zijn kinderen van de Vader en broeders en 
zusters waarmee samengewerkt moet worden voor het algemeen goed. Hij sluit 
af met de vraag voor hem te bidden en de oproep deze brief voor te lezen op de 
negende zondag na Pinksteren.

Aengenent na zijn wijding in de kathedraal (KDC).
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Direct na de wijding meldden zich bij de bisschop een aantal kunstenaars die met 
de goede naam van de nieuwe bisschop iets wilden doen, uiteraard met voordelen 
voor zichzelf. Zo wil de beeldhouwer Toon Dupuis uit Den Haag een gratis buste 
maken, en de kopieën wil hij dan verkopen schrijft hij op 27 juli 1928. Bij een 
herinneringsschrijven op 17 augustus 1928 staat geschreven ‘In November mis-
schien!’, maar in mei 1929 moest er weer aan herinnerd worden. Aanwijzingen dat 
de buste ook gemaakt is zijn niet gevonden. Op 6 februari 1929 schrijft de pastoor 
van Lisse of het goed is dat een bloemist uit zijn dorp een nieuw gekweekte tulp 
(kleur: rood) de naam Darwintulp Mgr. Aengenent geeft. Hij schrijft er bij: ‘Nu 
herinner ik mij nog uit de jaren 1904/1905 (in uwe philosophielessen) dat de theo-
rieën van prof. Aengenent voor de ontwikkeling van de [?] in flagrante tegenspraak 
waren met de inzetten van Darwin, maar dit belet misschien niet dat Mgr. zijn 
naam aan deze tulp wil schenken’. Een randschrift zegt: ‘goed!’. Een bewijs dat 
de tulp ook op de markt is gekomen, is niet gevonden. Op 14 mei 1929 wordt er 
toestemming gegeven en afspraken gemaakt om te poseren voor een staatsieportret 
door Matthieu Wiegman. Op 20 juni 1929 meldt hij dat het klaar is en op 6 juli 
dat het is tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam, waar het grote 
belangstelling vindt.

nha hlm 1691

Het portret van Wiegman 
(MCC).
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9.4 Het leven van een bisschop

9.4.1 De dagen van de week

Bisschop Aengenent leidde een zeer regelmatig leven.19 Om 7:00 uur las hij de Mis 
in de kapel op de eerste verdieping van het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe 
Gracht 80 te Haarlem. Daarna ontbeet hij, verwerkte hij de particuliere post, en 
las de dagbladen. Om 9:30 uur stapte hij het bureau van de secretarissen binnen 
waar de dienstbrieven werden behandeld. Tussen 10:00 en 11:00 uur was er een 
vergadering met de vicarissen of met andere hooggeplaatsten. Van 11:00-13:00 uur 
waren er audiënties, met name voor de priesters en op dinsdag voor de leken. Zijn 
nicht Trees weet hierover te berichten:

Ook was leuk, wat hij eens meemaakte, toen er op ’n leken-audiëntie iemand kwam, die 
hem o.a. vroeg om ’n paar schoenen. Heeroom vroeg de knecht er ’n paar te halen, mis-
schien passen ze. Dat was zo. Er zaten ’n paar zilveren gespen op, dat was zo de dracht, 
in die tijd, voor ’n Bisschop. ‘Haal die er maar af’. Maar ’s avonds was er ’n optocht van 
de communisten. ‘Monseigneur’ vertelde later de huisknecht ‘weet U, wie er voorop in de 
optocht liep? De man, met Uw schoenen aan, mèt gespen!’ Ook kwam er eens ’n brief van 
iemand die schreef: ‘Wat bent U goed voor de jeugd, ’n tweede Don Boskoop’.

19  Zie de beschrijving in de krant bij zijn overlijden nha hlm 1690.

Aengenent na de wijding omringd door priesters op Hageveld (MCC).
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De audiënties werden zeer gewaardeerd; verschillende bronnen spreken positief 
over de benaderbaarheid van de bisschop. Blijkbaar was Aengenent zelfs iets te 
benaderbaar en toegeeflijk, wat soms grote moeilijkheden veroorzaakte. Zijn 
opvolger mgr. Johannes Huibers (bisschop van 1935-1960) kreeg van Taskin de 
waarschuwing nooit iets toe te zeggen op audiënties en alles schriftelijk te behan-
delen.20

Om 13:30 uur werden de stukken van de secretarissen getekend. Om 14:00 uur 
was het middagmaal, waarna er minstens een uur gewandeld werd. Daarna was 
er tijd voor gebed (brevier). Om 19:00 uur werden wederom dagbladen en tijd-
schriften doorgenomen. Om 21:00 uur was er met de gehele huishouding een 
gezamenlijk avondgebed. Een van de secretarissen bad de rozenkrans en aan het 
eind gaf de bisschop zijn zegen. Daarna was het avondeten en werd de middag- 
en avond-post gelezen. Tot 22:30 uur was er dan tijd voor een gezellig praatje en 
om 22:45 uur ging hij naar bed. Elke zondag woonde hij in zijn parochiekerk21 de 
hoogmis bij en ’s avonds was er dan een kaartavond. Hij hield veel van huiselijke 
feestjes en sloeg de jaarlijkse reünie van zijn klasgenoten niet over. Hij had een 
papegaai, Ko genaamd, als kamervriend die hij volgens zijn huisknecht Willem 
Bloem van Pichot had gekregen; ondanks training kon hij het woord ‘Monseig-
neur’ niet goed zeggen. Ook voor zijn familie bleef hij tijd en aandacht houden, 
zoals zijn nicht zich herinnert:

Alle feestdagen mochten we komen, Tante Marie en wij en met z’n verjaardag ook de 
familie uit Amstelveen. In de vacantie logeerden we er wel ’n week Tante Ans en ik, soms 
Tante Marie eens en toen Tante Ans getrouwd was, Hermien, ’n vriendin van mij als 
gezelschap voor mij. ’t Was er fijn. Wel moesten we vroeg op, half 7 uur, want Heeroom 
deed de Mis om half 8. Tante Ans en Hermien kwamen nogal eens te laat, maar ik kon 
goed opstaan, dat had ik in m’n kostschooltijd wel geleerd. De kapel was klein, maar zeer 
intiem. Aan weerszijden 3 kleine banken en in ’t midden de grote bidstoel van Heeroom. 
Rechts hadden wij onze plaatsen en de secretarissen, links ’t personeel. In die kleine kapel 
voelde je je héél dicht bij o.l. Heer. In al de jaren, dat heeroom Bisschop was, heeft hij 
ons altijd laten genieten van z’n grote gastvrijheid, z’n grote genegenheid voor ons.

Verder wordt het leven van een bisschop bepaald door de verplichtingen die bij 
het ambt horen. Zo wordt bij zijn overlijden in de kranten gezegd dat hij 55 ker-
ken en altaren wijdde en 195 priesters. Aengenent zou 137.912 kinderen gevormd 
hebben op zijn jaarlijkse vormreizen. Daarbij bezocht hij de landelijke dekenaten 
eens in de vijf jaar en die in de steden elke twee jaar, een druk programma met 
vier vieringen op een dag en een afsluitend eten met de priesters.22 Als bisschop 
stichtte hij 21 nieuwe parochies. Een iets zakelijker overzicht biedt het ad limi-
narapport dat voor het bezoek in 1932 werd opgemaakt. Volgens dat rapport 
had het bisdom in 1932 724 geestelijken (de ordegeestelijken niet meegerekend) 
en 574 studenten op de seminaries. Er waren 302 parochies met een omvang van 
tussen de 150 en 15.000 parochianen. Het aantal toegediende wijdingen is vermeld 

20  Bank, Aengenent, p. 37.
21  De Sint Jozefparochie in de Houtstraat.
22  Bank, Aengenent, pp. 35-36.
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in tabel 9.1. Helaas zijn aansluitende data voor het einde van zijn pontificaat niet 
verzameld.

Tabel 9.1 aantal wijdingen

Jaar Lagere
Wijdingen

Subdiaconaat diaconaat Priester

1928 34 28 28 22

1929 37 26 26 29

1930 41 34 33 23

1931 52 33 32 32

1932 53 37 32 36 

Bron: ad liminarapport 1932 nha hlm 1721

 
9.4.2 Bisschoppelijke verplichtingen

Na zijn wijding en na de zomervakantie bezocht Aengenent eerst enkele plekken 
die in zijn leven belangrijk waren geweest. Allereerst bezocht hij op 22 augustus 
Delft, waar de stad waar hij opgegroeid was hem een feestelijk programma aan-
bood. Op 11 september bezocht hij Roelofarendsveen, waar hij kapelaan was ge-
weest, en hij bracht daarbij ook een bezoek aan de school. Op 14 oktober bezocht 
hij zijn geboortestad Rotterdam, met ’s morgens een viering in de Ignatiuskerk 
en een receptie in de dekenale pastorie. ’s Middags werd in de grote schouwburg 
een toneelstuk opgevoerd, het ‘Bisschopsspel van Rotterdam’, geschreven door 
Bernard Verhoeven. Het zesde eeuwfeest van Rotterdam en de bisschopswijding 
vielen erin samen, ‘Want het is katholiek Rotterdam dat zich mede voelt gepur-
perd in zijn verheven zoon. Nauwer kan het verband tussen beiden niet gelegd 
worden dan door de providentiële beschikking die de bisschopswijding liet vallen 
op de 600ste verjaardag van Rotterdam’.23 De feestelijkheden werden afgesloten 
met een dankwoord van de bisschop. De eerste steen van de torens van de kathe-
draal in Haarlem werden gelegd op 22 november (Aengenent de ‘vrouwentoren’ 
en architect Cuypers de ‘mannentoren’), en het nieuwe parochiealtaar werd in 
gebruik genomen.24 Op 1 december was Aengenent op bezoek in de Doelenzaal 
in Rotterdam omdat Henri Kuijpers 25 jaar directeur van De Maasbode was.

Op 19 februari 1929 ging Aengenent op audiëntie bij koningin Wilhelmina in 
haar Winterpaleis in Den Haag, nadat een eerdere ontmoeting op Het Loo of in 
Amsterdam niet mogelijk bleek. Ook hier treedt weer aartsbisschop Van de We-
tering op als raadgever, want Aengenent wil een gedenkboek aanbieden aan de 
jarige koningin-moeder, en het idee komt op om er een audiëntie bij de koningin 
aan te verbinden.25 Van 6 tot 29 april was de nieuwe bisschop in Rome, waar-

23  nha hlm 1689.
24  nha hlm 1667.
25  nha hlm 1691.
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Aengenent op bezoek in 
Roelofarendsveen (KDC).

Het feestgezelschap bij het 
50-jarig priesterfeest van 
Hensen 1929 (BAH).
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Dat de afnemende kerkbetrokkenheid een reëel zorgenpunt was, wordt duidelijk uit de 
cijfers in het ad liminarapport. Het aantal katholieken en het aantal communies stijgt 
gestaag in de rapportageperiode, maar het aantal katholieken dat de paascommunie niet 
ontvangt groeit structureel sneller. Ook het aantal katholieken dat niet volgens de ker-
kelijke regels getrouwd is (alleen burgerlijk, in concubinaat, gemengd, of gescheiden) 
neemt in de verslagperiode gestaag toe. Het aantal katholieken dat zonder dispensatie 
een gemengd huwelijk aangaat stijgt sneller dan degenen die het wél doen. In deze cij-
fers komen duidelijk de gevolgen van het religieus gemengde en economisch moderne 
karakter van het bisdom Haarlem naar voren, waar de secularisatie met name in de 
grote steden eerder merkbaar was dan in andere delen van het land.

Zie ook Sengers, Al zijn we katholiek, pp. 9-12.

Tabel 9.2 Aantal katholieken en ontvangen communies

Jaar
Totaal 
aantal 

katholieken

Toe-
name 
t.o.v. 
jaar 

ervoor

Totaal aantal
uitgereikte 
communies

Toe-
name 
t.o.v. 
jaar 

ervoor

Aantal
katholieken

zonder
paas-

communie

Toe-
name 
t.o.v. 
jaar 

ervoor

1927 812.771 23.034.628 145.966

1928 836.306 2,9% 23.719.302 3,0% 152.716 4,4%

1929 862.827 3,2% 23.743.785 0,1% 160.758 5,3%

1930 888.128 2,9% 25.491.245 7,4% 165.791 3,1%

1931 907.609 2,2% 26.629.605 4,5% 173.821 4,9%

Bron: ad liminarapport 1932 hlm 1721.

Tabel 9.3 Huwelijkse relaties van katholieken, totale aantallen

Jaar Katholiek Burgerlijk
huwelijk

Concu-
binaat Gemengd Gescheiden

1927 121.497 4.582 1.067 50.628 1.988

1928 127.118 4.795 1.111 53.898 2.069

1929 134.419 6.171 1.273 57.025 2.229

1930 135.107 4.564 1.179 59.492 2.674

1931 138.468 6.221 1.374 62.475 3.134

Bron: ad liminarapport 1932 hlm 1721.

Tabel 9.4 Aantal gesloten huwelijken

Jaar Katholiek Gemengd dispensatie Zonder dispensatie

1927 4.563 528 1.807

1928 4.722 476 1.958

1929 4.721 572 1.972

1930 5.000 610 2.039

1931 4.716 622 2.227

Bron: ad liminarapport 1932 hlm 1721.
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schijnlijk om zich voor te stellen bij en nader kennis te maken met de Romeinse 
curie. Voorafgaand was hij op de verjaardag van Aalberse, die hem met een be-
dankbriefje (‘Wat een heerlijken verjaardag hebt Gij mij bezorgd. Ook namens 
Lies en de kinderen zeg ik u nog eens hartelijk dank’) op 28 maart de douanestuk-
ken opstuurde die Aengenent een vrije doorgang bij de grenzen moest verzeke-
ren. Bij terugkomst was hij hoofdcelebrant bij het jaargetijde van het overlijden 
van Callier.26 Op 1 mei was hij bij het vijfde eeuwfeest van de H. Bloedprocessie 
te Alkmaar. Op 26 mei celebreerde hij een mis bij gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van de parochie Sint Jan de Doper in Haarlem.27 Op 10 juli was de diocesane 
katholiekendag in Haarlem en de eerste verjaardag van zijn pontificaat vierde hij 
in Lourdes. ‘Het kost me een toog en bonnet’ moet hij geroepen hebben omdat 
iedereen hem begroette en door hem getroost werd. Maar als iedereen weg was 
zat hij in stilte te bidden voor het beeld van de Maagd, zo werd bij zijn overlijden 
in de krant gezegd.

Op 3 september 1929 begroette hij kardinaal Van Rossum die de dag daarna 
in de Willibrorduskerk en het Concertgebouw te Amsterdam zijn gouden pries-
terfeest zou vieren in het bijzijn van de internuntius en leden van het episcopaat. 
Aen genent moest helaas wegens een reis naar Kevelaer verstek laten gaan.28 Van 
21 tot 23 oktober vond de diocesane synode plaats waarop gesproken werd over 
de pastorale problemen van de nieuwe tijd. Met name werd gezocht naar wegen 
om ontkerkelijking tegen te gaan.29 Op deze synode werden op alle mogelijke 
terreinen van het kerkelijk leven nieuwe regels afgekondigd die dat moesten ver-
hinderen: de teugels werden flink aangehaald en versterkte controle moest ver-
hinderen dat er tussen de naden, die in het katholieke leven begonnen te ontstaan, 
heen geglipt kon worden. De voorbereidingen van de synode waren al onder Cal-
lier begonnen; de eerste prosynodes vonden in 1927 plaats.30 Of het aan geeste-
lijken was toegestaan om concerten in katholieke verenigingen te bezoeken was 
blijkbaar een punt van discussie, want op 26 oktober 192931 vraagt Aengenent 
aan de aartsbisschop wat de ‘Hoogwaardige Wetgevers’ van het provinciaal con-
cilie precies bedoeld hebben. Op 24 april 1930 plantte hij enkele bomen voor de 
kathedraal bij gelegenheid van de Roomsche Boomplantdag. Op 5 juni was hij 
aanwezig bij de wijding van Johannes Jansen tot aartsbisschop van Utrecht in de 
parochie o.l.v. ten Hemelopneming in Utrecht. Op 22 augustus werd Aengenent 
door de koningin benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.32 
Op 14 september 1930 bracht hij een bezoek aan de Augustinuskerk in Amster-
dam-Noord, in het kader van het Augustinus-jaar.33

26  nha hlm 1667.
27  G.J.M. Westerburger [1979]. 75 jaar St. Jan de Doper. In 75-jarig bestaan van de parochie St. Jan de Doper 
te Haarlem (pp. 5-38). Haarlem: s.n., p. 13.
28  nha hlm 1667.
29  Voets, Bewaar, p. 220; N.N. (1930). Uittreksel uit de statuten der Haarlemsche synode van 1929, ten dien-
ste vooral der besturen van kerkelijke colleges, vereenigingen enz. Haarlem: Drukkerij St. Jacobs Godshuis.
30  nha hlm 1659.
31  Dus kort na het Concilie – ua utr 100.
32  nha hlm 1689; felicitaties in nha hlm 1691.
33  ua aug 4470.
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Op 15 maart 1931 was Aengenent aanwezig op de jubileumbijeenkomst van het 
Gezelschap van de Stille Omgang, dat 50 jaar bestond. Bij zijn overlijden werd 
gezegd dat hij jaarlijks met de pelgrims uit Haarlem naar Amsterdam liep voor 
deze bedevaart. Op 8 april hield de diocesane meisjesorganisatie De Graal een 
spreekkoor in het bijzijn van Aengenent en minister Verschuur. Op 29 april vier-
de hij met Taskin bij diens priesterjubileum een feestelijke mis.34 Van 26 op 27 mei 
vergaderde de Nederlandse Katholiekendag in Amsterdam om te spreken over 
het christelijk familieleven. Op Pinkstermaandag 1931 was er op het plein voor 
de kathedraal een spreekkoor door 1.000 jongens.35 Om 14:30 uur die dag brach-
ten ze een hulde aan Christus Koning, waarna de bisschop een defilé afnam, met 
aansluitend pontificaal lof met toespraak van Aengenent, en feestelijkheden. Op 
17 augustus bezocht de bisschop de bedevaartstocht naar Sint Jeroen in Noord-
wijk. Op 19 september wijdde hij 34 nieuwe diakens, daaronder de latere Warm-
ondse professor Jan Groot.36 Op 15 juli bezocht Aengenent de stervende Nolens, 
de leider van de katholieke fractie in het parlement in Den Haag, en kreeg daarbij 
ook een boek cadeau.37 Nolens was al vanaf het voorjaar ziek, en Aengenent zou 
hem verschillende keren ontmoeten, hoewel Nolens het niet goed met hem heeft 
kunnen vinden.38 Op 27 maart was Aengenent uitgenodigd bij Aalberse om ter 

34  nha hlm 1667.
35  nha hlm 1691.
36  J.Y.H.A. Jacobs (2000). Professor dr. Jan Groot (1908-1994): Portret van een gedreven theoloog in 
tropenjaren. Trajecta, 9(2), 168-190, aldaar 173.
37  J.P. Gribling (1978). Willem Hubert Nolens 1860-1931: Uit het leven van een priester-staatsman. Assen: 
Van Gorcum & Comp., p. 309; Gribling, Aalberse, p. 447.
38  daal 20.09.1931; Gribling, Aalberse, pp. 445-446.

De intocht van Aengenent in Delft (privé).
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De meest indrukwekkende gebeurtenis van 1931 zal het bezoek geweest zijn dat Aen-
genent in het voorjaar bracht aan Rome. Aalberse schrijft er uitgebreid en onderhou-
dend over in zijn dagboek. Aalberse wilde net als vele anderen naar de herdenking 
van veertig jaar Rerum novarum, maar met de goedkope reis van de arbeiders wil-
de hij niet mee. Hij werd echter aangewezen als spreker namens Nederland. En toen 
hij Aengenent erover sprak zei die: ‘[…] maar laten we dan samen gaan. Dat is veel 
gezelliger’. Vanwege de verwachte geboorte van een kleinkind vertrok Aalberse pas 
op 7 mei naar Haarlem, logeerde ‘bij den bisschop’, en vertrok de volgende dag naar 
Amsterdam waar ze met twee andere geestelijken in de trein stapten naar Bern. Daar 
kwam het tot een hilarisch voorval, toen op het stationsplein Aengenent uitgleed ‘over 
een bananenschil en viel met zijn beenen omhoog plat op de grond’. Vanuit Bern werd 
gereisd naar Milaan, waar op zondag de mis in de kathedraal werd gehoord. ’s Avonds 
was het gezelschap in Rome waar werd overnacht in het bijna afgebouwde Nederlands 
college, samen met de aartsbisschop en Mgr. Diepen, wat in de woorden van Aalber-
se ‘werkelijk echt gezellig’ was. Op 11 mei in de morgen was er een audiëntie bij de 
Paus. Aengenent werd als eerste binnengelaten in diens studeerkamer en een half uur 
later werden Aalberse en de twee meegereisde Haarlemse geestelijken binnengelaten. 
Aengenent had de anderen gewaarschuwd dat deze paus weinig spraakzaam was, des 
te groter de verbazing van Aalberse dat de Paus hem uitgebreid aansprak en bedankte 
voor zijn uitwerking van Rerum novarum in de ksa en als minister. Ook informeerde 
de H. Vader naar de economische en sociale toestand in Nederland, om het gezelschap 
na een kwartier de zegen te geven.

Op 12 mei ging het gezelschap op audiëntie bij kardinaal Eugenio Pacelli, de latere 
Paus Pius xii. Ook hier ging weer Aengenent vooruit en na binnenkomst van Aalberse 
werd gesproken over Nolens en over Schioppa. ’s Middags werden enkele kerken be-
zocht. Woensdag 13 mei werd een bezoek gebracht aan kardinaal Van Rossum en aan 
het Nederlands Historisch Instituut. Op donderdag 14 mei was er een herdenkingsmis 
in de basiliek St. Jan van Lateranen en een hulde op het graf van Leo xiii. ’s Middags 
was de internationale bijeenkomst waar Aalberse moest spreken. Wel 700 Nederlan-
ders waren aangereisd. Op 15 mei was om 9:00 uur de pausmis in de Sint Pieter. Op 
deze dag werd ook de nieuwe sociale encycliek Quadragesimo anno gepresenteerd 
waar Aalberse evenwel geen melding van maakt. Op 16 mei werden de Nederlanders 
in audiëntie bij de Paus ontvangen. Onder luide bijval waardeerde die publiekelijk het 
werk van minister Aalberse en na afloop werd het ‘Aan u o koning der eeuwen’ gezon-
gen, wat door Aengenent vertaald werd als een Nederlands Te Deum. Om 17:00 uur 
werd die dag het Nederlands College ingezegend door de aartsbisschop. De zondag 
begon met een stille mis van Aengenent op het graf van Petrus; alleen Aalberse was 
erbij. Daarna werd ontbeten bij Mgr. Jan Olav Smit. Van 13:00-15:30 uur werd gedi-
neerd bij Kardinaal Van Rossum en daarna werden er broodjes gegeten bij de architect 
van het Nederlands college, waar het gezelschap om 18:00 uur een Te Deum bezocht. 
’s Avonds werd het gezelschap ontvangen bij de generaal-abt van de cisterciënzers (de 
Nederlander Franciscus Janssens), voor een rijk en uitgebreid souper. Op maandag en 
dinsdag werden het Vaticaans museum en enkele opgravingen bezocht, en op woens-
dag 20 mei ging het reisgezelschap naar Genua. Op vrijdag 22 mei vertrok de trein om 
8:10 uur en op zaterdag om 10:50 uur was het gezelschap in Utrecht. ‘Vooral Mgr. 
Aengenent was een prettige, altijd opgewekte reisgezel’.

In zijn vastenbrief van 1932 geeft Aengenent een samenvatting van Quadragesimo 
anno. Volgens hem bevat de encycliek een aanklacht, een waarschuwing, en een aan-
sporing. Ten eerste een aanklacht tegen het economisch liberalisme als oorzaak van de 
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gelegenheid van diens zestigste verjaardag te komen dineren en spontaan werd 
Nolens erbij gevraagd. De avond was zo gezellig dat het trio op 21 april bij No-
lens terug werd uitgenodigd. Op 27 augustus zou Nolens overlijden en op 1 sep-
tember werd hij begraven. Aengenent en de internuntius waren bij de uitvaartmis 
aanwezig. Op 1 oktober was de inwijding van de tuinbouwschool in Beverwijk; 
ook minister Ruijs de Beerenbrouck was aanwezig.

Op 6 januari 1932 was Aengenent in Venray aanwezig bij de wijding van J. Ver-
riet o.p. tot apostolisch vicaris van Curaçao,39 aansluitend bezocht hij het graf 
van J. Rijk, de tweede stichter van de Ursulinen te Venray. Op 5 maart was Aen-
genent in Bloemendaal om de Vrouwen van Bethanië – een stichting van pater 
Van Ginneken s.j. – te vertellen dat de jarenlange discussie over de verhouding 
tussen de actieve en contemplatieve leden in het instituut was beëindigd, en dat de 
statuten waren goedgekeurd door Rome.40 Op 31 maart was de zegening van de 
dagbladpers van De Tijd in Amsterdam. Op 24 april was Aengenent in Delft bij 
de feestvergadering ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Congregatie 
van rooms-katholieke jongeren. Op 16 mei was het Pinksterspel van De Graal en 
op 8 juni werd De Tiltenberg ingewijd, het nieuwe moederhuis van de Vrouwen 
van Nazareth. Bij gelegenheid daarvan was ook vicaris Steinmann van het bisdom 
Berlijn enkele dagen op bezoek. Drie maanden na de verjaardag van Aalberse in 
1932 kwam Aengenent hem op 27 juni feliciteren; Aengenent kwam om 16:00 uur 
en bleef tot 22:30 uur: ‘[…] ’t was weer echt gezellig!’41 Op 7 juli zegende hij de 
verpleeginrichting Heliomare in Wijk aan Zee in, een centrum voor verpleging 
van tbc patiënten van de Vereniging Katholieke Herstellingsoorden. Op 19 juli 
van dat jaar vertrok hij met de verkenners en secretaris Agterof op bedevaart 
naar Lourdes. Van 6 tot 8 augustus bezocht hij het nationaal Mariacongres te 
Nijmegen.42 Op 11 augustus was hij weer bij de verkenners op bezoek, nu bij de 

39  nha hlm 1667, Monteiro, Gods predikers, pp. 332-337, 557-558.
40  M. Derks (2007). Heilig moeten: Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig. Hil-
versum: Uitgeverij Verloren, pp. 175-180.
41  daal 2.11.1932.
42  nha hlm 1667.

misstanden, omdat het uitgaat van het eigenbelang op economisch gebied. Ten gevolge 
daarvan zijn de lonen te laag, worden goederen opgepot en ontstaan sociale problemen. 
Er geldt het onbeperkte recht van de sterkste, terwijl rechtvaardigheid en naastenliefde 
het economisch leven dienen te leiden. De aansporing betreft allereerst de hervorming 
van de bestaande inrichtingen, met name door de oprichting van publiekrechtelijke be-
drijfsorganisaties. Zo zal de solidariteit weer vorm krijgen. Daarnaast is het van belang 
om de zedelijke geest in de samenleving te verbeteren: een geest van rechtvaardigheid 
en liefde zal de verbetering van de arbeidersstand moeten bewerken. De waarschuwing 
betreft niet te overdrijven in de kritiek op het productiestelsel; het kapitalistisch stelsel 
met zijn loonafspraken en kapitaalbezit is niet in principe verkeerd en Rerum Novar-
um heeft al veel veranderingen bewerkstelligd.

daal 20.09.1931.
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Aengenent legt de hoeksteen van een van de torens van de nieuwe Bavo (KDC).

Het feest van Henri Kuijpers in de Doelenzaal (KDC).
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internationale ontmoeting die plaatsvond in Wassenaar. Hij droeg daar een mis 
op en ontmoette er de oprichter van de scouts, Lord Baden Powell. Op Maria He-
melvaart vierde vicaris Möllmann in aanwezigheid van de bisschop zijn  40-jarig 
priesterfeest in de kathedraal. Van 23 tot 26 augustus waren Aengenent en Aal-
berse te gast bij dr. Meuleman, de grote pionier van de kraamzorg in Limburg, 
met wie Aalberse sinds zijn studententijd bevriend was, een vriendschap die ver-
sterkt werd toen Meuleman zich vestigde als huisarts in Leiden.43 Op 3 september 
was hij bij de begrafenis van kardinaal Van Rossum in Maastricht en Wittem. Van 
31 oktober tot 19 november was Aengenent met Pichot en plebaan Leonardus 
Westerwoudt op ad liminabezoek in Rome, daags daarvoor bracht Aalberse hem 
een afscheidsbezoek.44 Vrijdag 25 en zaterdag 26 november was de partijraad van 
de rksp in Haarlem om het programma voor de verkiezingen van 1933 vast te 
stellen. Aengenent bezocht de ochtendmis op zaterdag en werd ’s avonds om 
19:00 uur door Aalberse bijgepraat.45 

In het begin van het jaar 1933, van 6 tot 10 januari, was Aengenent met Wes-
terwoudt in Berlijn om daar de presentatie van het Rorate Graalspel en enkele 
straatoptredens door Duitse en Nederlandse meisjes mee te maken. Volgens een 
bericht in De Tijd was de bisschop van Berlijn, mgr. Christian Schreiber, er zelfs 
emotioneel door aangedaan: ‘Ich habe geweint, als die Gralgruppe […] in die 
Arena des Sportpalastes herein marchierte’. Ook ontmoette Aengenent de pau-
selijke nuntius in Berlijn, mgr. Cesare Orsenigo, die veel belangstelling toonde 
en de innige band tussen Maria-congregaties en De Graal loofde.46 Op 26 januari 
zat Aengenent naast aartsbisschop Jansen in de koninklijke loge van Tuschinski 
om de première bij te wonen van twee films van het katholieke productiehuis 
Eidophon; op 2 november in hetzelfde jaar pleitte Aengenent in een audiëntie 
bij Pius xi voor een reddingsactie met steun van het Vaticaan ten behoeve van 
dit filmhuis.47 Van 28 tot 29 april waren de hulpbisschop van Londen, Edward 
Myers, de bisschop van Edinburgh Andrew Thomas McDonald, en opnieuw 
vicaris Steinmann op bezoek om te spreken over mogelijkheden om De Graal 
internationaal op te zetten. De diocesane katholiekendag kwam op 21 mei onder 
het thema Saamhorigheid bijeen in Delft. Op 18 juni speelde De Graal het Anno 
Santospel te Amsterdam. Op 1 augustus diende Aengenent de priesterwijding 
toe aan een aantal kruisheren in hun klooster in Cuyk, waaronder aan zijn neef 
Nard Aengenent die later pastoor in Rotterdam werd. Op 9 september was Aen-
genent aanwezig bij het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 
het Olympisch Sta dion.48 De kapel van de Vrouwen van Bethanië in hun huis in 
Bloemendaal werd op 3 oktober gewijd. 

43  daal 3.11.1932; zie ook J. Jamar & G. Luykx (2009). Vroedvrouwenschool: 100 jaar Moederschapszorg in 
Limburg. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
44  nha hlm 1667; daal 3.11.1932.
45  daal 29.11.1932.
46  Van der Plas, Het Rijke Roomsche Leven, p. 88.
47  K. Dibbets (1990). ‘Een prachtkans voor een katholiek filmkartel’: Internationale Eidophon nv, 1932-
1934. Jaarboek Mediageschiedenis, 15-39, aldaar 27-28, 31.
48  nha hlm 1667.
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Kardinaal Van Rossum bezoekt Nederland (NA/Spaarnestad).

De diocesane synode in de kathedraal (KDC).
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Aengenent op de R.K. 
Boomplantdag voor de 
kathedraal (KDC).

Bij de opening van Heliomare zegent Aengenent enkele patiëntjes (KDC).
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Baden Powell drukt Aengenent de hand (KDC).

Aengenent bij de begrafenis van kardinaal Van Rossum (KDC).
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Op 17 oktober was Aengenent in Nijmegen bij de academische zitting in De Ver-
eeniging ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Katholieke Universiteit. 
Van 24 oktober tot 10 november was Aengenent in Rome, onder andere om te 
spreken over de problemen met De Graal.49

In 1934 was Aengenent op 27 maart aanwezig bij de begrafenis van konin-
gin-moeder Emma in Delft. Op 18 april was hij om 20:15 uur aanwezig bij de 
première van het Graalspel ‘Nu gaat de Heer voorbij …’ in de Amsterdamse 
Stadsschouwburg.50 Op 25 april wijdde hij pater B. Hilhorst c.s.s.p. tot vicarius 
apostolicus van Bagamoyo (Tanzania) in de Posthoornkerk te Amsterdam. Voor 
het uitdelen van het missiekruis aan een aantal kruisheren was hij op 6 juni weer 
terug in Cuijk. Op 15 augustus werd het gouden priesterfeest van Van Noort in 
de Willibrorduskerk in Amsterdam gevierd, waar Aengenent assisteerde in de 
feestelijke mis. In de zomer van 1934 had Aengenent meerdere malen contact 
met Aalberse over de behandeling van de wet belasting op het dode vermogen, 
omdat die een directe aanslag zou betekenen op het vermogen van de kerk.51 Op 

49  Voets, Bewaar, p. 242; voor de aanleiding van de gesprekken zie het volgende hoofdstuk.
50  kdc graal 388.
51  daal 16.09.1934.

Aengenent met zijn neef Nard, Kruisheer, 
later pastoor in Rotterdam (privé).

Eerste Nationale Bijeenkomst en tevens 
10-jarig bestaan van het Apostolaat ter Zee 
aan boord van de Johan van Oldenbarne-
velt (KDC).
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20 oktober werd het koperen pontificaat van Pius xi gevierd (onder andere met 
een Graal-optreden); Aengenent was de beschermheer van het erecomité.52 Op 
30 december was Aengenent aan boord van de ‘Oldenbarnevelt’ bij het tienjarig 
bestaan van het Apostolaat der Zee, wat tegelijk de eerste nationale bijeenkomst 
van deze organisatie was. In 1934 leed het apostolaat aan interne ruzies, die Aen-
genent door vervanging van de paters Kapucijnen in Amsterdam en Rotterdam 
had opgelost.53 Op 26 april 1935 was Aengenent aanwezig bij de uitvaartdienst 
van Internuntius Schioppa in de Jacobuskerk te Den Haag.

52  Van der Plas, Het Rijke Roomsche Leven, p. 170.
53  ua utr 100.

Op de website van de familie Bijvoet staat een anekdote over Aengenent bij de tekening 
die Han Bijvoet – de kunstenaar die ook het wapen van Aengenent heeft ontworpen – 
heeft gemaakt van hun huisgenote, het Volendamse dienstmeisje Hilletje Zwarthoed. 

Op een dag was Hilletje met de twee oudste jongetjes komen zien naar alles wat in de 
Bavo werd gemaakt. In vol Volendams kostuum met kanten muts en gestreepte rok 
probeerde ze in het priesterkoor de plechtige bisschopszetel – twee jongetjes, Olav en 
Eric, ieder aan een kant. Toen ging de sacristiedeur open en kwam er een lange proces-
sie paarse kanunniken aan, gevolgd door een gemijterde bisschop met een gouden staf. 
Rechtop bleef ze daar zitten, van schrik versteend tot de bisschop in zijn wijde koor-
mantel recht voor haar stil bleef staan. ‘Vind je het erg mij hier te laten zitten?’, vroeg 
de bisschop, ik denk het was Monseigneur Aengenent, van wie je het wapen nog kunt 
zien in een transeptraam van de kathedraal.
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Als bisschop heeft Aengenent een aantal duidelijke accenten gezet in het bisdom 
Haarlem. Deze keuzes blijken sterk samen te hangen met het werk dat hij de 
25 jaar daarvoor als socioloog, organisator, en publicist had verricht. Als bisschop 
had hij de kans enkele van de in dat werk opgedane inzichten in zijn eigen bisdom, 
en via de bisschoppenconferentie ook landelijk, als oplossing voor de door hem 
gesignaleerde sociale problemen te realiseren. Beleidsmatig kunnen in zijn ponti-
ficaat een aantal thema’s worden onderscheiden: de (re)organisatie van de jeugd-
beweging en de sociale organisaties als middel voor de vorming van katholieken 
en de inzet van de katholieken in de samenleving (paragraaf 1), stimulering van 
de opleiding van priesters en de wetenschapsbeoefening onder priesters, zodat de 
kerk beter mee kon doen in de moderne samenleving (paragraaf 2), bestrijding 
van het nationaalsocialisme als bedreiging van de eenheid onder katholieken en 
als verwerpelijke ideologie (paragraaf 3), bevordering van het religieuze leven als 
manier om bij het door de Reformatie onderbroken katholieke leven aan te slui-
ten en het te laten herleven (paragraaf 4), en de bouw van kerken als middel om 
de verstedelijking van het bisdom op te vangen, waarbij inhoudelijk werd aange-
sloten bij de inzichten en strevingen vanuit de liturgische beweging (paragraaf 5). 

10.1 Jeugdbeweging en sociale organisaties

10.1.1 De Graal

Het bekendst is Aengenent geworden als stichter en promotor van De Graal, een 
zeer assertief in de openbaarheid tredende meisjesorganisatie die de grootste in 
heel Nederland zou worden, hoewel ze beperkt bleef tot het bisdom Haarlem. 
De Graal stond in het bredere kader van reorganisatie en nieuwe opzet van het 
jeugdwerk in de kerk, waarbij vele ideeën en inzichten van Aengenent – die hij als 
docent en adviseur had opgedaan – werden uitgewerkt: de apostolische actie van 
leken1 met name in sociale sferen waar de clerus niet meer welkom was, de rol van 
de vrouw en de jeugd in de moderne samenleving, de opkomst van nieuwe vor-
men van jeugdwerk, de katholieke eenheid en de veelheid van katholieke maat-
schappelijke organisaties, de beantwoording van maatschappelijke problemen, de 
plaats van Nederland in de wereld en in de wereldkerk, en tenslotte ook de eisen 

1 Voets, Bewaar, pp. 225-226.
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en inzichten van de wereldkerk op het gebied van maatschappelijke actie. Op al 
deze gebieden probeerde Aengenent door middel van De Graal aanzetten te geven.

Aan de basis van De Graal stond echter niet Aengenent, maar de jezuïet prof. 
Jac. van Ginneken. Die werd begin jaren twintig gegrepen door het missionaire 
vuur en zag daar met name voor de vrouwen een rol weggelegd, omdat het poten-
tieel van vrouwen in de katholieke kerk volgens hem veel te weinig gebruikt werd 
(namelijk vooral als kloosterlinge). Het was de tijd van uitbreiding van de school-
plicht waardoor ook vrouwen een hogere opleiding kregen, en van de uitbreiding 
van het stemrecht en kiesrecht waardoor vrouwen een meer publieke rol kregen. 
Bij deze ontwikkelingen wilde Van Ginneken aansluiten en ze gebruiken voor de 
kerstening van Nederland en aansluitend van de hele wereld in katholieke zin. 
Daartoe stichtte hij enkele religieuze genootschappen waarvan de Vrouwen van 
Nazareth voor De Graal het belangrijkste zou worden. Hun taak was werkende 
meisjes vakkennis bij te brengen en te vormen in de christelijke geest, en ze zo bij 
de kerk te behouden of daartoe te bekeren. In 1921 was het lekengezelschap van 
de Vrouwen van Nazareth door Callier, in wiens bisdom de activiteiten gecon-
centreerd waren, goedgekeurd en in de jaren daarna wist Van Ginneken een aantal 
jonge vrouwen voor zijn beweging enthousiast te maken en konden ze beginnen. 
In 1926 kregen het genootschap en het werk een nieuwe impuls toen enkele stu-
dentes uit Nijmegen toetraden, maar na een aantal jaren zakte het toch weer in. 
Toen greep Aengenent in 1928 in.

De reden voor Aengenent om het jeugdwerk anders op te zetten dan tot dan 
toe gebruikelijk, lag in de besloten en kerkelijke oriëntatie van het toenmalige 

De Tiltenberg kort na de oplevering (BAH).
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jeugdwerk. Hij had daar als publicist en adviseur regelmatig mee te maken gehad. 
Het doel van het jeugdwerk was tot dan toe het beschermen van de jeugd tegen 
invloeden van de moderne samenleving. De activiteiten vonden plaats in de paro-
chiële patronaten, waar onder klerikale leiding activiteiten werden georganiseerd. 
Ook was er veel ruimte voor het particulier initiatief, dat niet altijd aansloot bij 
de wensen van de jeugd, dat niet altijd van een goed niveau was, en dat bovendien 
voor een sterke versnippering van de activiteiten zorgde. Aengenent liet zich door 
een aantal andere ervaringen leiden bij de opbouw van het jeugdwerk. Zo wilde 
hij meer ruimte geven aan het initiatief van de vrouwen en meisjes zelf, en zo de 
invloed van de clerus terugdringen. Ten tweede wilde hij een meer apostolische 
inzet in de wereld in plaats van bezigheidstherapie binnen de kerk. Ook moest 
er meer aandacht komen voor maatschappelijke, culturele, en sociale vorming. 
Daarbij wilde hij aansluiten bij de ervaringen binnen de Engelse (Scouting) en 
Duitse (Wandervögel) jeugdbeweging voor de vernieuwing van het jeugdwerk.2 
Een niet onbelangrijk punt in het beleid van Aengenent was ook de wens om 
meer eenheid en structuur in het jeugdwerk aan te brengen.

Voor deze doelen wilde hij de Vrouwen van Nazareth inzetten.3 Maar Aengen-
ent gaf ze wel een nieuwe opdracht mee: de organisatie van de leerplichtvrije, min-
derjarige vrouwelijke jeugd, en afzien van de inmiddels begonnen missie in Indië, 

2 P. Luykx (2000). Andere katholieken: Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw. Nij-
megen: sun, 228-229.
3 Derks, Heilig moeten, pp. 242-248.

De Graalgroep in Bodegraven, rechts vooraan met hoed Trees Aengenent (privé).
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wat voor Van Ginneken de springplank naar de wereldbekering had moeten wor-
den. Indien ze de nieuwe opdracht niet zouden accepteren moest het gezelschap 
worden opgeheven. Zo werden de Vrouwen van Nazareth ingepast in de kerke-
lijke structuur, maar Derks toont aan dat Van Ginneken achter de schermen een 
grote invloed op de zaken bleef houden. Als naam van de nieuwe organisatie werd 
‘De Graal’ gekozen. In een besluit van 25 juni 1930 liet Aengenent vastleggen dat 
het organiseren van alle leerplichtvrije meisjes diende te geschieden volgens de 
methode, het streven, en het doel van De Graal en de Vrouwen van Nazareth: 
‘Voorop staat dat de Graalbond de eenige vorm is van meisjesorganisatie die door 
Ons erkend en uitdrukkelijk gewild word, en dat Wij dus iedere organisatie, die 
werken wil volgens een ander systeem en volgens andere methoden, verbieden’.4

De Graal werd zo een exclusieve organisatie: het was de enige vrouwelijke 
jeugdbeweging voor deze doelgroep in het Haarlems diocees. Aengenent zei hier-
over in een bijeenkomst met priesters: 

Ik acht het van het allerhoogste belang dat er eenheid komt in de rk meisjesbeweging, 
eenheid in doel, eenheid in streven, eenheid in methode. Immers hoe grooter de eenheid 
is, des te grooter zal de inwendige kracht van de beweging worden en des te beter zal ook 
de kracht zich naar buiten manifesteren.5

Alle bestaande organisaties die op het terrein van de jonge meisjes actief waren 
moesten worden betrokken op en verbonden met De Graal. Zo werd bijvoor-
beeld besloten om gymnastiekverenigingen (waarop vanwege de fysieke actie 
voor vrouwen kritiek was in katholieke kring) onderdeel te laten zijn van De 
Graal, die daarop overal sportafdelingen oprichtte.6 Ook probeerde Aengenent 
in het voorjaar van 1933 moeder Marguerite van de Vrouwen van Nazareth voor-
zitter te maken van de rk School voor maatschappelijk werk te Amsterdam, wat 
het bestuur niet accepteerde; vervolgens werd de aartsbisschop bij het conflict 
betrokken.7 Aengenent was diep getroffen door deze afwijzing, omdat hij ervan 
overtuigd was dat de praktijk erdoor zou verbeteren maar vooral omdat zijn ge-
zag werd aangetast, en hij wenste niet langer met het bestuur te communiceren. 
Deken Van Noort droeg hij op te zeggen dat hij helemaal niemand zou benoe-
men en dat hij de bisschoppelijke commissaris terugtrok. Waaruit de interventie 
van de aartsbisschop bestond is niet bekend, maar door de benoeming van een 
andere voorzitter kon het conflict eind april worden opgelost. De Graal was ver-
der direct verantwoording schuldig aan de bisschop, die als de directeur van het 
werk gold. Daardoor werd Aengenent ook het aanspreekpunt voor alle kritiek 
en discussies die deze keuze en deze beweging opriepen. Deze exclusiviteit van 
de Graal, ook in het parochiële werk, was een eerste bron van ontevredenheid 
en discussies. Wel kon de organisatie daardoor enorm groeien, van 12.000 leden, 

4  Voets, Bewaar, p. 211; Bank, Aengenent, pp. 33-34; het citaat komt uit de circulaire over jeugdwerk onder 
schoolvrije meisjes kdc sob 2186.
5  Voets, Bewaar, p. 236.
6  M. Derks (2012). Female soldiers and the battle for God: Gender ambiguities and a Dutch Catholic con-
version movement. In P. Pasteure, J. Art & Th. Buerman (red.), Gender and Christianity in modern Europe: 
Beyond the feminization thesis (pp. 173-190). Leuven: kadoc, aldaar pp. 183-187.
7  ua utr 100.
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704 leidsters 21 graalhuizen en 70 wachten in dorpen in 1931 naar 16.578 leden 
in 1932.8

De Graal kenmerkte zich door expressieve uitingen op straat en door massale 
theatrale uitvoeringen. Dat was overigens geheel in de stijl van andere massa-
bewegingen in die tijd.9 Zichtbaar op straat waren ze vooral door de kleurrijke 
uniformen die aansloten bij de padvinderij en de fascistische massajeugd, die een 
grote aantrekkingskracht hadden op de katholieke jeugd. Op 16 mei 1932 trad De 
Graal naar buiten met een Pinksterspel in het Amsterdams Olympisch stadion.10 
April 1933 werd het Liduinaspel opgevoerd in Schiebroek, een Anno Santo spel 
in de zomer van 1933 in Amsterdam, en mei 1934 een Paasspel. Begin 1933 ging 
De Graal met optredens naar Berlijn, en in mei 1933 gingen 500 meisjes uit Ne-
derland, Duitsland en Engeland naar Italië.11 In Milaan was er een manifestatie 
voor de Dom, in Florence werd opgetreden, en in Rome op de Piazza Venezia.

In het Vaticaan werd met opgetrokken wenkbrauwen gekeken naar De Graal 
– waarvoor Aengenent kerkelijke erkenning zocht – omdat er zo nadrukkelijk 
aangeknoopt werd aan heidense thema’s (Graal) en vanwege de opzichtige over-
eenkomsten met de fascistische en nationaalsocialistische massabewegingen.12 
Om misverstanden daarover te voorkomen en eventueel uit te praten, en om de 
kerkelijk leiders te Rome door de praktijk van het jeugdig enthousiasme te over-
tuigen, was de reis naar Italië ondernomen. Maar toen in Italië de fascistische 
overheid en de pers positief en uitnodigend reageerden – waarbij er meer na-
druk op de heidense symbolen dan op het winnen van zielen voor Christus kwam 
te liggen – deed dat de verzoenende gesprekken uiteraard geen goed. Bisschop 
Myers, die mee op reis was, adviseerde niet op het Pietersplein te verschijnen. In 
het register memoriale staat bij 4 juni 1933 geschreven: ‘Moeilijkheden in Rome. 
De Graal krijgt géén audiëntie bij den H. Vader’.13 Na een bezoek aan Rome met 
Taskin en Westerwoudt van 24 oktober tot 10 november 1933 werd besloten min-
der de expressieve kanten van de beweging naar voren te brengen, en Aengenent 
zelf vroeg aan De Maasbode daaraan mee te werken.

Een andere bron van ontevredenheid lag in de noodzaak het kerkelijk jeugd-
werk te reorganiseren omdat het immers aan De Graal was toevertrouwd. In 1930 
werd de diocesane jeugdraad nieuw bezet met mensen die de lijn van Aengenent 
volgden, en werden dekenale jeugdraden opgericht die het werk meer moesten 

8  Voets, Bewaar, pp. 235-241.
9  K. Mennen (2013). Selbstinszenierung im öffentlichen Raum: Katholische und sozialdemokratische Reper-
toirediskussionen um 1930. Münster etc.: Waxmann, pp. 196-204.
10  Zie ook M. Derks (2012). Manifestaties van katholieke fierheid: Het Olympisch stadion in Amsterdam. 
In J. Jacobs, L. Winkeler & A. van der Zeijden (red.), Aan plaatsen gehecht: Katholieke herinneringscultuur in 
Nederland (pp. 609-625). Nijmegen: Valkhof Pers.
11  Bank, Aengenent, pp. 40-41; Voets, Bewaar, p. 237.
12  Ook in Nederland waren er katholieken die opzichtig contact zochten met fascistische Graalgroepen in 
Oostenrijk en openlijk hun aanhankelijkheid aan de Duce betoonden – L.M.H. Joosten (1964). Katholieken 
en fascisme in Nederland 1920-1940. Hilversum/Antwerpen: Paul Brand, pp. 211-222. De katholieke kerk in 
Italië had op dat moment een haat-liefde verhouding met de fascistische staat van Mussolini, die enerzijds met 
een concordaat de wereldlijke macht van de kerk herstelde en de staat Vaticaanstad mogelijk maakte, maar 
anderzijds met de verheerlijking van de staat tegen de christelijke leer inging: J. Bank (2015). God in de oorlog: 
De rol van de kerk in Europa 1939-1945. Amsterdam: Balans, pp. 72-78.
13  nha hlm 1667.
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coördineren.14 Voor de vrouwelijke leerplichtige jeugd werden de Mariacongre-
gaties per 1 januari 1930 verplicht gesteld en in elke parochie moest er een con-
gregatie aanwezig zijn.15 De diocesaan directeur van de Mariacongregaties, pater 
Cornelis Ligthart s.j., moest echter Aengenent op 27 juni 1932 bezoeken omdat 
er klachten waren van pastoors die vonden dat de Mariacongregaties een verdub-
beling inhielden ten opzichte van de bestaande groepen in de parochie, die juist 
onderdeel ervan moesten zijn. Aengenent bevestigde dat de Mariacongregatie niet 
binnenkerkelijk, maar apostolisch moest zijn en daartoe godsdienstig moest vor-
men.16 Bij het jeugdwerk voor jongens liep het reorganisatieproces nog romme-
liger. Er werd gekozen voor het systeem van de padvinderij onder de naam Ka-
tholieke Jongerencentrale – de padvinderij was onder de naam ‘verkenners’ in de 
jaren twintig wel geaccepteerd in katholieke kring maar brak niet door vanwege 
de strenge regels die eraan verbonden waren.17 Omdat de kjc als te statisch werd 
ervaren werd het omgedoopt in Jonge Wacht en nog later Kruisvaart.

De reorganisatieplannen botsten ook met het jeugdwerk van ordes en congre-
gaties in het bisdom. De redemptoristen lieten zich intimideren en trokken hun 
plannen terug, bij de franciscanen kwam het tot een botsing. De Franciscaanse 
Derde Orde wilde na 1930 een eigen jeugdbeweging ontwikkelen met uniformen, 
insignes, en programma’s onder de naam Jonge Adelaars. In 1932 sprak Aengen-
ent daarover een verbod uit en hij beval dat de Derde Orde binnen de door Pius x 

gestelde diocesane grenzen en structuren zou blijven. In 1933 werd besloten dat 
de Derde Orde godsdienstige belangen behartigde zoals de Mariacongregatie en 
dat de directeur van de Jonge Adelaars alles in overleg met diocesane jongensbe-
weging zou doen.18 Ook de Sint Jozef Gezellenvereniging (Kolping) moest zich 
in haar activiteiten op deze mannelijke componenten van De Graal oriënteren.19

Voor degenen die in De Graal actief waren, waaronder Aengenent’s nicht 
Trees, bood de organisatie uitgelezen mogelijkheden om zich te ontplooien en de 
wereld te leren kennen. Voor veel leidsters zullen de discussies op de achtergrond 
gebleven zijn. Voor Trees, die vanwege de connecties met Heeroom op de beste 
plaatsen kon komen, bleven de zorgen van haar oom niet onopgemerkt. Ook 
heeft ze ze verwerkt in een toneelstuk:

We zijn vaak met hem mee geweest twee keer naar ’t stadion (uitvoeringen van ‘De 
Graal’) één keer naar Hageveld, waar ’t gezelschap van [Cor?] vd. Lugt-[?] ‘[?]’ opvoer-
de, ook eens naar ’n grote bloemententoonstelling; en ’t was zò, dat je door hem overal 
toegang had en verzekerd was van mooie plaatsen. Ik noemde hier ‘De Graal’ z’n grote 
liefde. Door hem ben ik er ook aan gegaan. De Graal was ’n jeugdbeweging in die jaren, 
waar Heeroom zeer door bezield was, net als de leiding en de leden, misschien te bezield. 

14  Voets, Bewaar, pp. 227-229.
15  Zie ook de vastenbrief van 20 februari 1930.
16  M. Lindeijer s.j. (2010). Pater Ligthart en de zaak Roothaan: Streven naar heiligheid in het utopistisch 
tijdperk, 1914-1968. Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 140, 142.
17  Zie ook Mennen, Selbstinszenierung, pp. 189-192.
18  De Kok, Acht eeuwen minderbroeders, p. 390; J. de Kok o.f.m. (2010). De minderbroeders en de pragma-
tische ondertoon in hun benadering van de wetenschap. In J. van Gennip & M.-A.Th. Willemsen (red.), Het 
geloof dat inzicht zoekt: Religieuzen en de wetenschap (pp. 26-44). Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 34.
19  Dankers, ‘Adolf Kolpings trouwe zonen!’, aldaar p. 12.
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Hij had er zéér veel voor over (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zei hij altijd), maar 
financieel is ’t ’n debacle geworden, waar hij zéér onder geleden heeft. In de grote steden 
werden grote panden gekocht, Graalhuizen waar clubs gehouden werden, vergaderingen 
enz. In de kleinere plaatsen lokaliteiten, maar ook dàt kostte geld. De parochies moes-
ten daarvoor opdraaien, wat vaak niet kon. Oude verenigingen, die jarenlang bestonden, 
moesten opgeheven worden en daar waren zeer vele pastoors tegen gekant, die lieten alles 
liever bij ’t oude.

Omdat ik zelf jaren aan de Graal geweest ben kan ik over de Graalbeweging wel iets 
oordelen. Zeker is ’t, dat er veel te veel uiterlijk vertoon bij was (de opvallende uniformen 
de spreekkoren op straat, waar ik nooit graag aan mee deed, de vaak sentimentele uitvoe-
ringen enz.). Maar één ding is zeker de Graal heeft aan z’n leidsters en leden persoonlijk 
veel goeds gedaan. Je leerde er veel voor anderen over hebben, jezelf veel te ontzeggen, je 
leerde bidden en mediteren en er was ’n grote saamhorigheid.

We hebben verschillende uitvoeringen gegeven. Ons grote succes is geweest: ‘Mieke 
aan de hemelpoort’. Dat was ’n schattig toneelstukje. En ’t is vooral zo’n succes geworden 
in de Graal, omdat ik er ’n stukje bij gemaakt had. De Graal ondervond n.l. veel critiek. 
’t Was ’n geheel nieuwe beweging en dat je met ’n blauwe rok + grijze blouse + rode 
cape + grote grijze hoed rondliep, dat was wel even wennen voor de mensen. Vanzelf 
waren er ook velen, die ’t geweldig vonden, maar dat was wel de minderheid. Toen heb 
ik naar aanleiding van die critiek – er kwamen in dat stukje verschillende mensen aan de 
hemelpoort – Mieke met haar pop, die niet mee mocht – ’n zeer critische mevrouw aan 
de hemelpoort laten komen, die al haar gal uitspuwde tegen de Graal, wat door Petrus 
weerlegd werd en wat inhield, dat de mevrouw de hemel niet in mocht; enfin, ’t viel zo 
goed bij de hoofdleiding, dat m’n stukje zowat naar alle graalclubs is gegaan en ik daar 
nog al wat eer mee inlegde wat ik vanzelf wel leuk vond en Heeroom niet minder. Nu 
weet ik ineens de juiste titel weer: ‘[?], hemelcandidaat’.

De kritiek op De Graal kwam van diverse kanten en was daardoor uiteindelijk 
moeilijk te pareren. Voets geeft aan dat die kritiek niet alleen afkomstig was van 
het bestaande jeugdwerk en van de diocesane priesters, maar ook van het rk 
Werkgeversverbond – waarop de Graalvrouwen zeer zelfbewust reageerden.20 
Nadat Aengenent tot twee keer toe door de Paus was aangespoord De Graal on-
der te brengen in de Katholieke Actie,21 werden de statuten die dat regelden op 26 
juni 1934 gepubliceerd. De opvolger van Aengenent, mgr. Huibers (die al vroeg 
kritiek had op de plannen van Aengenent voor het jeugdwerk), integreerde ver-
volgens De Graal in de parochies. De religieuze vorming werd uit de handen van 
de Graalleidsters gehaald, de openbare optredens verdwenen, en internationaal 
werd het een onderdeel van de vrouwelijke jeugdbeweging van de Katholieke Ac-
tie. Tijdens Huibers’ eerste bezoek aan Rome waren ook Vrouwen van Nazareth 
aanwezig bij de audiëntie bij de Paus, die enkele lovende en dankbare woorden 
over hun werk uitsprak.

20  Voets, Bewaar, pp. 235-241.
21  Die in Nederland slechts moeizaam van de grond kwam maar die in Rome werd gezien als een manier om 
totalitaire ideologieën en bewegingen buiten de deur te houden – P. de Haan (1994). Van volgzame elitestrij-
der tot kritische gelovige: Geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966). Nijmegen: kdc/
ksc, pp. 33-34.
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10.1.2 Katholiekendagen

De organisatie van de jeugd was niet het enige sociale project waar Aengenent al 
langer bij betrokken was. De katholieke sociale organisaties in brede zin hadden 
zijn belangstelling, en die kwamen samen op de katholiekendagen waarvan hij 
de landelijk secretaris was. Na zijn benoeming tot bisschop droeg hij die functie 
over aan de priester Willem Nolet, die de nieuwe vertegenwoordiger van het bis-
dom Haarlem werd.22 In 1931 vond de landelijke katholiekendag in Amsterdam 
plaats. Als bisschop was hij natuurlijk betrokken bij de organisatie en inhoud van 
de diocesane Haarlemse katholiekendagen. Van Xanten geeft aan dat Aengenent 
daarbij eigen accenten zette.23 De Haarlemse katholiekendagen waren oorspron-
kelijk elitair van karakter, wat Van Xanten verklaart vanuit de oorsprong van de 
Haarlemse dagen die georganiseerd werden door politici betrokken bij de Katho-
lieke Sociale Actie. Aengenent daarentegen koos twee keer voor een ruimer uit-
nodigingsbeleid, met lagere toegangsprijzen, kortere bijeenkomsten (waardoor er 
niet overnacht hoefde te worden), en meer eenvoudige themabijeenkomsten. Op 
deze manier kon het doorsnee katholieke volk ook aanwezig zijn en zich vormen 
aan de gesprekken en lezingen.

Van enkele van deze diocesane dagen geeft Van Xanten een beschrijving. In 
1929 was de bijeenkomst in Haarlem met als thema ‘Behoud van het geloof’. Ge-
sproken werd over de gevaren van geloofsafval. Aengenent drong erop aan dat 
katholieken zich in hun consumptie van literatuur zouden beperken en goed zou-
den nadenken of iets wel geschikt was. Er moest een dam worden opgeworpen 
tegen geloofsafval door in katholieke gezinnen een katholieke sfeer te cultiveren: 
kruisbeelden en H. Hartbeelden, het overhoren van de catechismus, en het bevor-
deren van het lidmaatschap van een katholieke sociale vereniging. In Delft (1933) 
was het thema ‘katholieke saamhorigheid’. Met name in de sport was er teveel 
verdeeldheid en openheid, sport moest dienstbaar worden gemaakt aan de katho-
lieke vorming in kerkelijk geautoriseerde katholieke sportverenigingen. Ook in 
de politiek moest de eenheid bewaard blijven om de geestelijke en godsdienstige 
belangen te verzekeren. In zijn toespraak zei Aengenent:

Degene, die op dit oogenblik aan de afbrokkeling medewerkt, begaat een hoogst onver-
antwoordelijke daad. Ik wil geen scheidsrechter zijn in de juistheid van sommige po-
litieke meeningen, maar, omdat ik mij beschouw te behooren tot de gezagsdragers der 
Kerk – door God aangesteld – die de zorg heeft voor de godsdienstige belangen harer 
geloovigen, spreek ik als bisschop en niet als politicus, spreek ik ook in uw eigen belang 
en dat van uw kinderen in de toekomst.

Voorts wees hij op het ondergraven van het vertrouwen in de leiders in deze cri-
sistijd en op het afbrokkelen van de saamhorigheid tussen priesters en volk. Tij-
dens de diocesane katholiekendag 1935 in Den Haag droeg Aengenent een mis op 
in de Jacobuskerk, waarvoor hij een volle aflaat verleende. Het thema was ‘Crisis 

22  Van Xanten, Katholieken, pp. 549-550.
23  Ibid., pp. 311, 326-333.
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en godsvertrouwen’, iets waar hij ook in de voorafgaande (zijn laatste) vastenbrief 
had geschreven. Aengenent sprak zich lovend uit over het jeugdspel ‘De nieuwe 
Menschheid’. Tweeduizend jeugdigen liepen in defilé langs de tribune, brachten 
de Romeinse groet, en lieten de vaandels zakken – het was voor Aengenent een 
teken dat de crisis met godsvertrouwen doorstaan kon worden.

10.1.3 Pers

Aengenent bleef na zijn bisschopswijding ook invloed uitoefenen op de katholie-
ke pers, bewust als hij zich was van de pers als middel tot beïnvloeding en infor-
mering van het katholieke volksdeel. In de discussie binnen het episcopaat over de 
koers van de katholieke dagbladen bleef hij vierkant achter De Maasbode staan. 
Dat was voor hem hét blad van de katholieke emancipatie, en het was bovendien 
een van de grotere bladen in Nederland; ook zijn voorganger Callier had het blad 
altijd gesteund. Ondertussen was het katholieke volksdeel echter gegroeid, en er 
was behoefte aan een krant voor de katholieke arbeiders. Tot zo’n krant ontwik-
kelde de Volkskrant zich steeds meer. Om de concurrentie van de Volkskrant te 
weerstaan breidden in Amsterdam zowel De Tijd als ook De Amstelbode uit met 
een ochtendeditie, want een krant van buiten het bisdom (de Volkskrant werd 
nog in Den Bosch gemaakt) was voor de Amsterdamse katholieke lezers noch 
voor de bisschop van Haarlem een optie.24 Deken Sondaal schreef rond 1933 aan 
Aengenent een brief over het gevaar dat de Volkskrant zich zou ontwikkelen tot 
een krant van de katholieke vakbeweging: als deze trend zich zou doorzetten zou 
elke stand zijn eigen krant hebben en zouden de klassentegenstellingen vergroot 
worden, wat ook landelijk de katholieke eenheid zou bedreigen. Bij deze ziens-
wijze speelden waarschijnlijk ook de zakelijke relaties van het Bisdom Haarlem 
met uitgeverij Spaarnestad een rol, waar De Tijd werd gedrukt.25

Ondertussen waren er pogingen om de Utrechtse krant Het Centrum, de krant 
waar Aalberse van 1925 tot 1929 hoofdredacteur van was, tot landelijk blad te 
maken onder de vleugels van de Haarlemse uitgeverij Spaarnestad.26 Aengenent 
steunde dat plan en had door twee priestervrienden in de Raad van Commissa-
rissen veel invloed, maar aartsbisschop mgr. Jansen trok een streep door de re-
kening door een censor te benoemen bij de concurrerende Utrechtsche Courant, 
waardoor een landelijke dekking van Het Centrum uitgesloten was. Op zondag 
3 januari 1932 werd op het Haarlemse bisschoppelijk paleis een crisisberaad ge-
houden; Aalberse vermoedde dat er een opzetje was van directeur Kuijpers van 
De Maasbode, die niet wilde dat Het Centrum bij Spaarnestad kwam en lande-

24  F. van Vree (1989). De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939: Een studie over de vorming van de 
publieke opinie. Groningen: Historische Uitgeverij, p. 153 schrijft dat Aengenent de fusie van het zwakke 
dagblad De Tijd – waar het bisdom belangen had – met De Maasbode steunde en zo de katholieke pers wilde 
versterken, en wilde dat Aalberse de nieuwe hoofdredacteur zou worden, wat door de commissarissen werd 
verhinderd; zie ook kdc TIJD 127.
25  En deken Sondaal was bisschoppelijk commissaris bij Spaarnestad. J. Hemels (1981). De emancipatie van 
een dagblad: Geschiedenis van de Volkskrant. Baarn: Amboboeken, pp. 24, 165, 170, 205.
26  daal 10.01.1932; na zijn aftreden als hoofdredacteur bezorgde Aengenent hem een betrekking als politiek 
medewerker van De Maasbode – Gribling, Aalberse, 430.
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lijk zou gaan. De commissarissen van Spaarnestad wilden dat de aartsbisschop 
zijn zegen gaf over de overname en de plannen (zonder dat zou een landelijke 
dekking niet realistisch zijn), wat door de toekenning van de censor en daarmee 
erkenning van de Courant niet te verwachten was. Op 9 januari greep Aengenent 
in de discussie in. Hij schreef aan de aartsbisschop dat Het Centrum in geld-
nood was en dat dat ook het einde van uitgeverij Futura zou betekenen, waarvan 
Aalberse van 1904-1924 eigenaar-directeur was. Een faillissement van Futura27 
zou betekenen dat Aalberse zijn positie als voorzitter van de Kamerfractie en 
de partijraad moest opgeven – hier schuilde een groter kwaad. De aartsbisschop 
krabbelde daarop terug en verklaarde tegenover Aengenent dat alle katholieke 
kranten zijn sympathie hadden.28 Dit antwoord werd op 12 januari 1932 bespro-
ken op het bisschoppelijk paleis: Aengenent vond het een voldoende antwoord, 
de directie ook, maar de Raad van Commissarissen niet. Uiteindelijk zou de fu-
sie van Het Centrum met Spaarnestad in de loop van 1932 toch plaatsvinden, 
maar de verhouding van Aengenent met aartsbisschop Jansen had er volgens Van 
Breukelen onder geleden.29

Met de publicitaire activiteiten van de jongere katholieken, die graag meer élan 
en persoonlijk geloof wensten binnen het klerikaal georganiseerde en verzuilde 
katholicisme,30 had Aengenent weinig op. In 1930 stelde hij de wijding van stu-
dent-bibliothecaris André Kat uit omdat die de tijdschriften Gemeenschap, Roe-
ping, en Valbijl (waarin die nieuwe geest naar voren kwam) onder de studenten 
liet circuleren vóórdat ze naar de docenten werden gebracht. Kat moest boven-
dien aan Aengenent uitleggen waarom hij het eens was met een polemisch gedicht 
dat tegen Nolens gericht was.31 In een rede in Haarlem op 29 december 1931 ging 
Aengenent in op de strevingen onder de jongeren. De jongeren hadden volgens 
hem geen respect voor priesters en religieuzen, ze spraken thema’s aan die beter 
konden blijven rusten, en ze schreven met verbittering over sociale toestanden. 
De publicaties van de jongeren kwamen de roomsche zaak niet ten goede en daar-
om moesten ouders en leerkrachten beter erop toezien welke lectuur de jeugd in 
handen kreeg.32 Op 27 december 1932 vroeg de internuntius aan Aengenent zijn 
mening over de brochure Neo-communisten van de dichter, publicist, en kunste-
naar Ernest Michel. Zijn ongedateerde, in vloeiend Frans geschreven antwoord 
is dat de auteur behoort tot de jonge katholieken die zich afzetten tegen het ka-
tholieke organisatiewezen, dat ze antiklerikaal zijn, dat ze zich afzetten tegen het 
kapitalisme en ook Rerum novarum niet accepteren, en dat ze streven naar bevrij-
ding uit de kerkelijke moraal.33 Deze bezwaren herhaalde Aengenent tegen Ge-
meenschap-redacteur Anton van Duinkerken die op 1 maart 1933 bij hem bezoek 

27  Dat al langer in financiële moeilijkheden was gezien de brief aan kardinaal van Rossum 13 maart 1930, zie 
kdc ros 16.
28  daal 31.01.1932.
29  R. van Breukelen (1993). Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932: Een perskwestie 
in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen én verliezers. Baarn: Bosch & Keuning.
30  Zie voor het bredere kader hiervan Joosten, Katholieken en fascisme, pp. 68-125 en 126-210.
31  Greitemann, Op zoek, p. 79.
32  Van der Plas, Het Rijke Roomsche Leven, pp. 271-272.
33  nha hlm 1609.
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kwam.34 Aengenent had stevige kritiek op de jonge auteurs die van alles wilden 
veranderen en met te weinig kennis van zaken overal een mening over hadden. 
Een verbod van het tijdschrift wilde hij echter niet.35

In het Katholiek Documentatiecentrum bevindt zich een briefwisseling die 
deze opstelling van Aengenent onderstreept. Hij nodigt de jonge, veelbelovende 
schrijver Henri Bruning uit voor een gesprek. Bruning was in 1924 gedebuteerd 
met de dichtbundel De Sirkel. In de jaren daarna publiceerde hij nog enkele bun-
dels en pamfletten, waarin hij actuele religieuze en culturele problemen aanstipte 
en de rol van kerk en clerus daarbij, wat hem tot een toonaangevend schrijver 
onder de katholieke acteurs maakte. Het gesprek vond plaats op 20 oktober 1933 
om 19:30 uur.36 In een reactie van Bruning op 10 november 1930 blijkt de reden 
van het gesprek: hij zou geschriften gepubliceerd hebben die de autoriteit van de 
priesters ondermijnen. Bruning verwijt Aengenent dat hij die geschriften niet zelf 
had gelezen en teveel op de mening van anderen vertrouwde. Zelf heeft Bruning 
de ervaring dat niet de autoriteit ondermijnd wordt, maar dat juist de waardering 
voor de rol van de priester in het geestelijk leven stijgt. Eerbied en kritiek sluiten 
elkaar in zijn ogen ook niet uit. Van de door hem genoemde bezwaren zou ernstig 
kennis genomen moeten worden. Dan zouden de jongeren niet alleen lastig maar 
ook nuttig kunnen zijn:

Het is ook voor de priesters goed eraan herinnerd te worden dat zij ménschen zijn, dat 
ook zij zwaar kunnen zondigen en zwaar kunnen falen […] Wij meenen, dat vele verte-
genwoordigers der Kerk de bovennatuurlijke waarden inruilden voor de natuurlijke […] 
dat zij de eerbied voor de Waarheid […] opofferden aan eerbied voor den rijken die het 
geld en voor de massa die het getal verschaft, en dat men daartusschendoor […] over élke 
wérkelijkheid van Leer en Leven héén fraseert, […] spreekt zonder waarachtige wijsheid, 
zonder die adem van den Heiligen Geest’,

zonder inwendige ervaring, zonder liefde, zonder moed en overtuiging. Blijk-
baar had het eerste gesprek niet het voor Aengenent gewenste resultaat, want de 
schrijver wordt wederom vriendelijk uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 12 
december 1933. Vanaf 1934 was Bruning actief in de katholiek-solidaristische be-
weging Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen), een beweging 
met fascistische en antisemitische uitgangspunten die streefde naar herstel van 
Groot-Nederland.37

34  M. van der Plas (2000). ‘Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek.’: Biografie van Anton van Duinkerken 
(1903-1968). Amsterdam/Tielt: Ambo-Anthos/Lannoo, pp. 165-167.
35  En dat terwijl hij volgens De Kok, Minderbroeders, aldaar p. 34 ‘altijd vlot met spreek- en schrijfverbo-
den’ was.
36  kdc brun 4.
37  Zoals overigens meer van deze katholieke jongeren in autoritair, anti-democratisch vaarwater terecht-
kwamen – Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden, pp. 288-289. Een uitzondering is de auteur 
van de tegen de schimpscheuten van Mussert gedichte ‘Ballade van den katholiek’, Anton van Duinkerken – 
Th. Kroon (s.a.). Anton van Duinkerken (prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968. Zutphen: Terra, pp. 37-53. 
Aengenent had verboden dat bestuursleden van katholieke verenigingen tegelijk lid waren van Verdinaso – 
Joosten, Katholieken en fascisme, p. 120; voor een beschrijving van de beweging pp. 329-363.
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10.1.4 Afwijkende koers

Niet alleen bij De Graal, ook met andere katholieke sociale organisaties voer 
Aen genent een koers die afweek van andere bisdommen en ten dienste stond 
van de eigen diocesane belangen. Na de Eerste Wereldoorlog was de zogeheten 
kinderuitzending op gang gekomen, om kinderen uit gebieden die sterk geleden 
hadden onder het oorlogsgeweld gelegenheid te bieden op krachten te komen 
in het relatief welvarende Nederland.38 Binnen het landelijk bestuur van de rk 
kinderuitzending probeerde kapelaan Wennen een eigen organisatie vanuit Am-
sterdam op te zetten. Hij diskwalificeerde zichzelf door onjuiste declaraties en 
de pretentie te spreken namens bisschop Callier. Na zijn aftreden als bestuurslid 
wilde het bisdom Haarlem eigenlijk wel verder met de eigen structuren. In Haar-
lem lagen immers alle grote steden. Op 1 juni 1928 werd een subbureau van het 
rk Huisvestingscomité (rkhc), waaronder de kinderuitzending viel, opgericht. 
Dat werd in eerste instantie gefaciliteerd vanuit de centrale in Den Bosch, maar 
Aengenent ging in 1930 een eigen weg. Vanuit de jeugdraad werd een nieuw co-
mité voor uitzending van zwakke kinderen opgericht. Aengenent zette de andere 
bisschoppen onder druk: meewerken aan een eigen organisatie voor het bisdom 
Haarlem, of afscheiding. Het laatste gebeurde op 31 maart 1931 door de oprich-
ting van de Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem. Dr. Damen 
werd door Aengenent benoemd als voorzitter en wikkelde de scheiding juridisch 
en organisatorisch af. Inhoudelijk was er weinig verschil tussen het landelijk bu-
reau en de Haarlemse afscheiding, wel in aanpak: in Haarlem vond men dat er ei-
gen koloniehuizen moesten komen, de landelijke organisatie was van mening dat 
er beschikbare ruimte gehuurd kon worden. Daarop kocht het bisdom Haarlem 
zelf huizen in Bakkum, Boxtel, en Dieren. Omdat de verpleegkosten echter niet 
geheel vergoed werden, leden de huizen structureel verlies.39

Verder voer het bisdom Haarlem onder Aengenent een eigen koers in het on-
derwerp van de schoolartsen. Aengenent verbood katholieke scholen in zijn bis-
dom in 1929 expliciet mee te werken aan het tot stand komen van niet-katholieke 
regionale schoolartsendiensten, die nota bene op gemeentelijk niveau waren inge-
steld door zijn vriend Aalberse. Aengenent wenste dat leerlingen van katholieke 
scholen zo mogelijk onder toezicht kwamen van een katholieke arts. Alleen ka-
tholieke artsen konden als gelijkgestemden behalve het lichamelijk ook het gees-
telijk welzijn van de jeugd behartigen, en daardoor belangrijk opbouwend werk 
verrichtten. Aengenent wilde dat het Wit-Gele Kruis zeggenschap kreeg bij de 
benoeming van de schoolartsen die katholieke scholen zouden bezoeken omdat 
de kruisvereniging werkzaam was op het platteland waar de districtsschoolartsen 
waren voorzien, en omdat de kruisvereniging aandacht had voor en ervaring met 
lichamelijk én geestelijk welzijn en de wisselwerking daartussen – met het oog 
op het zielenheil. De provinciale vereniging van gemeenten nam daarop de con-

38  Zie ook hoofdstuk acht.
39  A. van Heijst (2014). Gedreven helpers: Een geschiedenis van Cordaids voorlopers. Hilversum: Uitgeverij 
Verloren, pp. 120-124.
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cept-verordening aan die bepaalde dat bij de benoeming van de schoolarts zoveel 
mogelijk rekening gehouden moest worden met de levensbeschouwelijke richting 
van de scholen waarvoor hij werkzaam is, maar het voorstel werd afgeschoten. 
Daarop wilde men binnen het Wit-Gele Kruis eigen schoolartsendiensten orga-
niseren, maar door de hoge kosten kwam het er niet van. Bovendien waren de 
scholen tevreden met de bestaande situatie.40

Ook op het terrein van de vorming van de arbeiders claimde Aengenent een 
eigen beleid, wat tot discussie leidde binnen het episcopaat. De arbeider moest 
geschoold worden om verantwoordelijkheid in kerk, sociale organisatie, en sa-
menleving over te nemen. De Hogeschool in Tilburg verzorgde het aanbod daar-
voor, maar het bisdom Haarlem wilde om principiële, strategische, en praktische 
redenen een eigen instituut. Ook de werknemers in de katholieke maatschappe-
lijke instellingen wilden geschoold worden, om zich beter te kunnen handhaven 
in het door religieuzen gedomineerde veld – maar daar werd terughoudend op 
gereageerd door Tilburg. Aengenent steunde de vraag om scholing, ook met het 
oog op de inkomenspositie van leken in tijden van crisis, maar in het episcopaat 
kreeg hij het er niet door. Daarnaast kwam binnen het episcopaat de vraag aan 
de orde of katholieken bestuurlijk konden samenwerken met andersdenkenden 
op terreinen waar ze zelf zwak waren (zoals bij de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding in Amsterdam). Tilburg wilde dat onderwijs wel geven zodat samen-
werking niet nodig was. Aengenent was van mening dat de katholieken genoeg 
gevormd waren om in gemengde besturen staande te blijven. In zijn opstelling 
kan ook hebben meegespeeld dat overheveling naar Tilburg hem aan invloed deed 
verliezen ten opzichte van de katholieke commissaris die in het bestuur van de 
Academie zitting had. Anderzijds: een soortgelijk standpunt over samenwerking 
met andersdenkenden had hij ook al in de discussie over de participatie van ka-
tholieken in de besturen van openbare leeszalen verkondigd.41

Een laatste punt van discussie was het eigengereide optreden in het bisdom 
Haarlem tegen de Rotary. Binnen enkele maanden na zijn aantreden had Aen-
genent werkgeversvoorzitter Kortenhorst bereid gevonden een commissie voor 
te zitten die hem op alle mogelijke manieren over Rotary moest informeren. Ook 
had bisschop Schrijnen van Roermond contact opgenomen met Aengenent, nadat 
in Maastricht een afdeling van de serviceclub was opgericht met enkele prominen-
te katholieken als lid. Aengenent vond de club vanwege het neutrale karakter en 
de omgang met andersdenkenden bij voorbaat niets. Bovendien was de club een 
concurrentie voor bestaande organisaties en doorbrak het zijn standsmatige inde-
ling van de katholieke subcultuur. Maar Aengenent wilde het rapport van Kor-
tenhorst afwachten. Het voor het Vaticaan inhoudelijke punt bij de beoordeling 
van Rotary, dat godsdienst en ethiek werden losgemaakt, was voor de Nederland-
se situatie ondergeschikt. Half mei 1930 was Kortenhorst met zijn rapport klaar, 
waarin hij pleitte voor toelating in uitzonderingsgevallen en onder voorwaarden. 

40  F. de Beer & N. Bakker (2007). Voorrang voor het particulier initiatief: Katholieken en het streven naar 
eigen schoolartsendiensten in Nederland, ca. 1920-1960. Trajecta, 16, 157-179, aldaar 164-167.
41  Voets, Bewaar, pp. 222-224.
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Het episcopaat nam die suggestie niet over en er kwam een algemeen verbod. 
Na de dood van Aengenent werd gepleit voor nuancering en opheffing van het 
verbod.42

10.2 Opleiding en wetenschap

Aengenent had een grote waardering voor het wetenschappelijk bedrijf, en niet al-
leen voor dat van katholieke signatuur, en hij zocht steeds naar de praktische toe-
passing van wetenschappelijke inzichten in bestuur en pastorale praktijk. Voor de 
opleidingen in zijn bisdom onderkende hij de noodzaak van een wetenschappelijk 
gevormde staf. Dat was overigens dringend nodig, want in 1929 waren alle stu-
denten van Hageveld gezakt voor het staatsexamen. De oorzaak werd gevonden 
in de verouderde methoden van onderwijs en achterhaalde leerboeken. Ook op 
War mond, waar hij als docent de tekorten van de opleiding had ervaren, zou Aen-
genent enige zaken veranderen. Na de modernistenstrijd was het grootseminarie, 
aldus Winkeler, in een neerwaartse intellectuele spiraal gekomen en Aengenent 
wilde de oude glorie van Warmond terugbrengen.43 Daartoe verlengde hij geheel in 
de geest van zijn neoscholastieke leermeesters de filosofie-opleiding van twee naar 
drie jaar. De opleiding werd ondergebracht in een eigen filosoficum bij het groot-
seminarie, waarvan hij 21 december 1929 de eerste steen legde44 en dat in septem-
ber 1930 in gebruik kon worden genomen.45 Omdat in het filosoficum bovendien 
een kleinere groep studenten zou komen, kon ook de geestelijke vorming meer 

42  P. Luykx (1979). Katholieken en Rotary in Nederland 1930-1964. Archief voor de Geschiedenis van de 
Katholieke Kerk in Nederland, 21, 63-104, aldaar 64-70.
43  L. Winkeler (2000). Het onderwijs op Warmond, 1799-1967. Trajecta, 9(2), 134-167, aldaar 154-158.
44  nha hlm 1667.
45  Zie voor een beschrijving van dat eerste jaar G. van der Poel (1949). Het eerste jaar philosophicum. In 
Waar eens een Franse kostschool stond: Opstellen over Warmonds studentenleven (pp. 115-123). Warmond: 
Cassiciacum.

Wat waarschijnlijk op sociaal terrein in het bisdom Haarlem niet is gelukt, is de op-
richting van een priester-kruisverbond tegen drankmisbruik. Vanuit Sobriëtas werd 
er door Terwisscha van Scheltinga, de directeur van het Centraal Bureau, op aange-
drongen dat zo’n vereniging er zou komen. Het zou van grote betekenis zijn als de 
geestelijkheid, of delen daarvan, de drankbestrijding ter hand zou nemen en zelf een 
krachtig voorbeeld zou stellen, zo argumenteerde hij. Callier had het zijnertijd niet 
nodig gevonden omdat de priesters zich bij de gewone bond konden aansluiten, en 
hij wilde geen scheiding tussen de priesters. Het argument dat de gezelligheid onder 
de clerus er niet onder zal leiden zal op Aengenent weinig indruk gemaakt hebben. 
Aengenent hield zelf erg van gezelligheid en de bijbehorende spirituosen – zie het 
verslag van Aalberse van de reis naar Rome 1931 in het vorige hoofdstuk – en zal 
voor een priesterkruisverbond niet warm zijn gelopen.

kdc sob 1998; kdc arie 1757
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gewicht krijgen.46 Op 7 oktober 1930 kwam Aengenent de gebouwen inwijden.
Aengenent hield vast aan de Franse vorm van de priesteropleiding, waarin stu-

denten werden opgeleid aan gesloten seminaries (en niet zoals in Duitsland aan 
door de staat erkende gymnasia en universiteiten). Voor de spiritualiteit vond hij 
de Franse vorm onmisbaar. Maar het taboe in het bisdom Haarlem, om studenten 
aan Nederlandse of Romeinse universiteiten een graad te laten halen, doorbrak 
hij al in 1928.47 Academisch gevormde priesters had hij nodig om de betere stu-
denten uit te dagen en ook om te voldoen aan de eisen voor het staatsexamen. Zo 
kwamen de eerste academici in het professorencorps: Greitemann voor de Heilige 
Schrift (1930), Steur voor dogmatiek (1931, 1936 hoogleraar),48 na de dood van 

46  Voets, Bewaar, p. 221.
47  Bank, Aengenent, p. 33.
48  J.Y.H.A. Jacobs (1997). Dr. Klaas Steur (1905-1985): Geloofsdenker in dienst van verkondiging en toerus-
ting. Trajecta, 6(1), 53-73.

Ornamenten in de muur 
van het philosophicum te 
Warmond, die herinneren 
aan Leo XIII, de neotho-
mistische filosofie, en de 
 encycliek Aeterni Patris 
(ES).
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Aengenent Groot voor filosofie in 193749 – de laatste was in 1932 naar Nijmegen 
gegaan om te studeren. De latere kardinaal Willebrands werd voor verdere studie 
naar Rome gestuurd, de latere Haarlemse bisschop Zwartkruis naar Nijmegen. 
Eveneens in Nijmegen studeerden de latere docenten Van der Lugt (moderne ta-
len) en Henning (klassieke talen). Ook bevorderde hij de wetenschappelijke kwa-
liteiten van de docenten door ze weer toe te staan te publiceren in niet-katholieke 
tijdschriften.50 Bij deze wetenschappelijke stimulans hoort ook de rehabilitatie 
van de in de modernistenstrijd van Warmond verwijderde docenten Van Noort 
en Vlaming. Van Noort kreeg in 1929 een eredoctoraat van de Gregoriaanse Uni-
versiteit (Aengenent steunde de oproep van tien hoogleraren) en Vlaming werd 
benoemd tot kannunik-theologaal.

Ook andere maatregelen die Aengenent als bisschop nam stimuleerden de we-
tenschappelijke studie en vorming. Zo werd op 6 oktober 1930 de eerste steen 
gelegd voor uitbreiding van de gebouwen van het bisschoppelijk museum, het 
archief kreeg een moderne bewaarplaats, en Boogmans werd tot conservator en 
archivaris benoemd.51 Op 25 januari 1932 werd het museum ingewijd. Bij gele-
genheid van het eerste lustrum van Cassiciacum in 1931 onderstreepte Aengen-
ent het belang van dit Warmondse tijdschrift voor de opleiding en vorming van 
priesters. De praktijk van zielzorg eiste volgens hem dat priesters in goedgekozen 
woorden hun mening konden uiten. Hij was blij dat het tijdschrift zich niet alleen 
richtte op de meest begaafden onder de studenten.52 Na zijn wijding greep hij de 
eerste gelegenheid aan om de redactie van het tijdschrift Haarlemsche Bijdragen 
te bezoeken, een blad dat hij volgens Nolet altijd maar niet diepgaand las.53 In het 
jubileumnummer van de vijftigste uitgave schreef Aengenent ‘[…] dat een gron-
diger kennis van onze eigen kerkgeschiedenis de aanhankelijkheid en trouw aan 
het geloof onzer vaderen niet weinig zal versterken’. Aan de andere kant schreef 
Rogier bij gelegenheid van de opheffing van het blad:

Of Mgr. Calliers opvolger, Mgr. J.D.J. Aengenent, zich door even levendige belangstel-
ling voor de Bijdragen onderscheiden heeft, durf ik niet beslissen. Men zou geneigd zijn 
de vraag bevestigend te beantwoorden, gezien het in facsimile vooraan in deel 51 van het 
tijdschrift opgenomen schrijven van 6 april 1933, waarmee hij de redactie met de vol-
tooiing van de 50ste jaargang gelukwenste. Zo ik niettemin enige twijfelzucht niet geheel 
kan onderdrukken, wordt dit door een persoonlijke herinnering veroorzaakt. Het moet 
in augustus 1929 geweest zijn, dat ik de eer had door Mgr. prof. dr. A. H. L. Hensen op 
diens receptie bij zijn gouden priesterfeest aan Mgr. Aengenent te worden voorgesteld 
met de toelichting, dat ik ‘een trouw medewerker van de Bijdragen’ was en toen uit ’s bis-
schops eigen mond prompt mocht vernemen: ‘Ja, die lees ik nooit’. Maar hij was toen pas 
bisschop en misschien heeft hij zijn leven gebeterd.54

49  Jacobs, Jan Groot, aldaar 173-174.
50  Voets, Bewaar, pp. 215, 220.
51  W. Nolet (1936). Mgr. Aengenent en de Haarlemsche Bijdragen. Haarlemsche Bijdragen, 53, 329-332; 
nha hlm 1667
52  De Haan, Wetenschap, aldaar 199.
53  Nolet, Mgr. Aengenent.
54  L.J. Rogier (1958). Terugblik. Haarlemse Bijdragen, 65, 305-313.
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Ook aan de verbetering van andere vormen van onderwijs besteedde Aengenent 
aandacht. In 1928 vroeg hij de Broeders van Maastricht om in Den Haag een katho-
lieke hoofdactecursus te verzorgen, zodat het pedagogisch niveau van de katholie-
ke onderwijzers zou verbeteren. Callier had die vraag al gesteld aan de congregatie 
(met de bestaande cursus in Scheveningen was men in het bisdom niet tevreden), 
maar door diens overlijden kwam de zaak stil te liggen. De nieuwe cursus kon al 
in september 1928 beginnen.55 Voor gymnasia, middelbare scholen, en kweekscho-
len stelde Aengenent zelf een handleiding Katholieke beginselen op sociaal gebied 
samen.56 Hij bewerkte daarin de stellingen die geponeerd werden op conferenties 
die kardinaal Mercier over de sociale kwestie had georganiseerd. Ook aan het gods-
dienstonderwijs in enge zin besteedde Aengenent aandacht. In 1929 voerde hij een 
meer verhalend katechismusboek in voor jonge kinderen; dit was een ommekeer in 
de catechese omdat voordien ook voor deze groep de vraag- en antwoord-methode 
gehanteerd werd.57 In zijn vastenbrief van 1931 over de roepingen tot het pries-
terschap ging hij onder meer in op de wenselijkheid van een goede opvoeding en 
van deelname aan de juiste sociale organisaties. Eerder, in een herderlijk schrijven 
uit 1929, had hij nog eens het belang onderstreept van een goede sfeer op scholen:

55  E. Gordijn (1977). Van Normaalschool tot Pedagogische Academie 1877-1977: R.K. Pedagogische Acade-
mie Mariahoeve. ’s-Gravenhage: Pedagogische Academie Mariahoeve, p. 64.
56  J.D.J. Aengenent (1928). Katholieke beginselen op sociaal gebied: Handleiding ten dienste van het onder-
wijs op de hoogste klassen der gymnasia, middelbare scholen en kweekscholen. Utrecht: Futura.
57  Voets, Bewaar, p. 51; J.D.J. Aengenent (1929). Kleine katechismus voor communicanten: Voorgeschreven 
voor het Bisdom van Haarlem. Haarlem: Drukkerij St. Jacobs Godshuis.

Aengenent bij de heropening van het bisschoppelijk museum (MCC).
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Het is ook de plicht der r.k. School naar best vermogen de kinderopvoeding te bevei-
ligen tegen een ontzenuwende weelde, tegen alle wuftheid en gevaarlijke zinnelijkheid. 
Daarom mag de r.k. School vooral in dezen tijd niet onverschillig blijven tegenover 
het al of niet voegzame der kleding, waarin de kinderen, zoo jongens als meisjes en de 
onderwijzeressen ter schole komen. 1. Wij verlangen daarom, dat de onderwijzeressen 
onzer katholieke scholen, die immer een goed voorbeeld moeten geven, gekleed zullen 
gaan in een tot aan den hals gesloten stemmig costuum. 2. Wij schrijven voor, dat ook 
de meisjes der r.k. Scholen steeds voegzaam en zedig gekleed zullen zijn. 3. Ook de 
kleeding der jongens moet van dien aard zijn, dat de zedigheid er niet door wordt ge-
kwetst. Wij spreken Ons vast vertrouwen uit, dat Onze Eerw. Geestelijken niet zullen 
nalaten bij enige overtreding de ouders te vermanen, dat aan deze bepalingen strikt de 
hand zal worden gehouden, en Wij dragen den Schoolbesturen op, over de trouwe na-
leving dezer voorschriften te waken, waarop Onze Bisschoppelijke Inspecteurs, en ver-
der iedere Priester, die op de resp. scholen catechismusonderricht geeft, streng toezicht 
hebben te houden.

10.3 Nationaalsocialisme

Aengenent wordt in de geschiedschrijving positief verbonden met een kracht-
dadig optreden tegen het opkomende nationaalsocialisme.58 Drie aspecten zijn 
daarin te onderscheiden: zijn betrokkenheid bij het mandement van 1934, zijn 

58  Bijvoorbeeld Voets, Bewaar, pp. 247-251.

Dat Hageveld, het kleinseminarie van het bisdom, nieuw gebouwd zou worden in 
Heemstede was al onder bisschop Callier besloten. Maar de afwikkeling ervan bezorg-
de Aengenent nog problemen. Op 23 december 1931 wendde advocaat Schreurs zich 
tot de aartsbisschop namens zijn cliënt de aannemer Jonckbloedt. Die stelde dat hij nog 
ƒ 25.000,– tegoed had van het bisdom voor de afbouw van het seminarie. Om uit het 
conflict te komen was een kerkelijke rechtbank ingesteld, op voorstel van Aengenent, 
en die bepaalde dat de aannemer nog recht had op een bedrag van ruim ƒ 15.500,–. Toch 
heeft Aengenent niet betaald, omdat naar zijn mening de rechtbank zich niet princi-
pieel had uitgesproken over de handelwijze van Callier. Daardoor ziet de klager zich 
genoodzaakt om de burgerlijke rechter in te schakelen, wat hij als goede katholiek wil 
vermijden, en waarvoor hij de bemiddeling van aartsbisschop Jansen zoekt.

De aartsbisschop schrijft Aengenent over deze zaak op 29 december, die op 31 de-
cember een uitvoerige (vier kantjes, zelden zijn brieven zo lang) reactie terugschrijft. 
Hij schrijft dat hij sinds zijn benoeming wordt ‘achtervolgd’ door Jonckbloedt en dat 
hij ‘niet kon en mocht veronderstellen, dat Mgr. C. zulk een onrecht zou hebben ge-
pleegd’. En daarvoor is, of heeft Jonckbloedt ‘[…] geen enkel bewijs aan te voeren’. 
Pas als die vraag is beantwoord zou de rechtbank volgens Aengenent kunnen bepalen 
hoeveel er betaald moest worden, maar dat antwoord bleef en blijft uit en Aengenent is 
niet van plan te betalen. Hoe het conflict is afgelopen is onbekend.

ua utr 100.
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optreden tegen de clerici Arnold Meijer en Wouter Lutkie, en zijn zorg om Duit-
se katholieken en een Duitse zustercongregatie in zijn bisdom. De opstelling van 
Aengenent tegenover het nationaalsocialisme is echter ambigu. Ten eerste omdat 
er andere belangen in zijn optreden meespelen, namelijk de bisschoppelijke auto-
riteit en de eenheid van de katholieke sociale organisaties, met name de katholie-
ke partij. Ten tweede omdat in het geval van Meijer de archieven niet zo duidelijk 
zijn over de politieke redenen van zijn verwijdering. Ten derde omdat hiervoor 
werd aangetoond dat Aengenent met De Graal zeer dicht tegen de fascistische 
cultuur aanschurkte en daarvoor in Italië en Duitsland ook sympathie ontving. 
Maar aan de andere kant, ten vierde, laten andere bronnen weer duidelijk zien 
dat Aengenent het gevaar van het nationaalsocialisme wel degelijk zag, en in de 
veroordeling daarvan ook verder wilde gaan dan andere bisschoppen. Omdat 
Aen genent stierf voordat het nationaalsocialisme en fascisme in Italië en Duits-
land tot een hoogtepunt kwamen, en omdat hij de ontwikkelingen in Nederland 
tussen 1940-1945 niet heeft meegemaakt, is een finaal oordeel tenslotte moeilijk 
te geven.

10.3.1 Mandementen en verboden

Aengenent sprak het thema van de rechts-autoritaire bewegingen al aan tijdens 
een predicatie bij de opening van het parlementaire jaar 1932-1933 in de Jacobus-
kerk in Den Haag.59 In deze preek stelde hij dat katholieken op grond van hun ge-
loof niet konden toetreden tot nationaalsocialistische en fascistische organisaties, 
omdat die de staat boven God stelden. Aengenent wilde echter verder gaan in de 
veroordeling, en in samenwerking met Poels vroeg hij de bisschoppenconferentie 
om een uitspraak, die echter eerst maar geformuleerd moest worden. Maar de 
rechts-autoritaire bewegingen waren niet de enigen die de katholieke organisaties 
concurrentie aandeden, en die kregen in de vastenbrief van 1933 voorrang. De 
tekst van de brief was gebaseerd op de encycliek Quadragesimo anno, waarin de 
visie van de kerk op de sociale kwestie was geactualiseerd en geplaatst werd tussen 
socialisme en communisme enerzijds en liberalisme anderzijds. Het Nederlands 
episcopaat werd door het Vaticaan gevraagd om zich in de eigen context uit te 
spreken, wat het ook deed mede om de eerste scheuren in de katholieke staats-
partij te dichten. Lidmaatschap van socialistische en communistische organisaties 
werd verboden, dat van liberale sterk afgekeurd.60 De brief zou de jaren daarop 
steeds op de zondag voor kerstmis worden voorgelezen in alle kerken. Voor het 
bisdom Haarlem bevatte de brief echter niets nieuws, omdat Aengenent al in zijn 
eerste vastenbrief van 1929 beide stelsels veroordeeld had – zonder verboden uit 
te spreken –, en daarbij meer aandacht schonk aan het liberalisme. Het was de 
christelijke naastenliefde die de sociale verhoudingen zou moeten regeren, vol-
gens Aengenent in deze brief.

59  Ibid. 249.
60  J.A. Bornewasser (1991). Beraad tegen wil en dank: Het Nederlands episcopaat en de politiek. In G. 
Ackermans, A. Davids & P.J.A. Nissen (red.), Kerk in beraad (pp. 279-300). Nijmegen: Faculteit Godgeleerd-
heid Katholieke Universiteit, aldaar pp. 289-292.
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De drang van Aengenent om tot een principiëlere veroordeling van het fascisme 
en nationaalsocialisme te komen maakte menig katholiek binnen deze bewegin-
gen al gauw ongerust. Een van de eerste en belangrijkste was Wouter Lutkie, een 
Brabants priester en inspirator en organisator van de vroege fascistische beweging 
in Nederland. Hij beklaagde zich al vóór de vastenbrief van 1933 bij het Vaticaan, 
onder andere over Aengenent die met een overdreven beroep op de katholieke 
politieke eenheid het lidmaatschap van de fascistische partijen voor katholieken 
zou tegenwerken.61 Op dat moment had Aengenent Lutkie al een spreek- en 
schrijfverbod voor zijn diocees opgelegd. Lutkie werkte onder andere mee aan 
het parochieblad De Obrecht in Amsterdam Zuid, en aan de letterkundige Cuy-
pers die daar vragen over stelde schreef Aengenent op 10 juni 1932:

Mocht het u onmoogelijk zijn om de he Heer Lutkie onmiddellijk als medewerker aan de 
Obrecht te ontslaan dan hebben wij geen bezwaar er tegen. Dat dit geleidelijk geschiedt 
mits de geleverde bijdragen onder geheel speciale censuur van den ze Pater Wessels s.j 
komen te staan, dan [?] u die gelieve mede te deelen’.62

Later zou Lutkies eigen bisschop Diepen ook zo’n verbod uitvaardigen.
Na de vastenbrief van 1933 bleef Aengenent aandringen op een veroordeling 

van rechts-nationalistische stromingen, en hij kreeg gedaan dat er een advies werd 
opgesteld door het katholieke werkgeversverbond.63 Het resultaat was een brief 
van 25 juni 1933 over de bedreiging die deze bewegingen vormden voor de bis-
schoppelijke autoriteit. Wederom drongen Aengenent en Poels aan op een krach-
tiger veroordeling, met als inzet – volgens Voets – de vraag of deze bewegingen 
ketters waren of niet. Maar verschillende adviseurs konden niet vaststellen dat 
het nationalisme inging tegen geloof en zeden en dus ketters was. Wel stelde het 
rapport dat het nationaalsocialisme de eenheid van de katholieken ondermijnde 
en vooral de jongeren aansprak. Dit zou dan ook de toon worden van het man-
dement van 1934, wat achteraf gezien een te zwakke stellingname is geweest in 
dat tijdsgewricht. Aengenent voelde volgens Voets het ketterse karakter van de 
beweging aan maar kon het niet duidelijk formuleren. Wel werd naar aanleiding 
van de brief van 1934 het lidmaatschap van katholieke verenigingen en bestuurs-
lidmaatschap van katholieke organisaties, evenals betaalde dienst in de katholieke 
kerk, onverenigbaar geacht met het lidmaatschap van nationaalsocialistische or-
ganisaties.

De nadruk op de eenheid van de katholieke partij en de katholieke sociale or-
ganisaties, zoals verwoord in het mandement van 1934, was mede ingegeven door 
de Vaticaanse interventie op een ander terrein.64 Begin januari 1934 werden de bis-
schoppen door Rome gemaand meer leiding te nemen in de sociale organisaties, 
zodat weerstand geboden kon worden aan de oprukkende ideologieën ter linker- 
en rechter-zijde. Daarom werd nogmaals gepleit voor een snelle en krachtdadige 

61  De Valk, Roomser dan de Paus?, pp. 314-323.
62  kdc cuyp 40. Of werden er door anderen vragen over gesteld? Cuypers en Lutkie werkten namelijk 
eendrachtig samen in het proto-fascistische blad Aristo – Joosten, Katholieken en fascisme, p. 224.
63  Voets, Bewaar, pp. 248-251.
64  De Valk, Roomser dan de Paus?, pp. 314-323; De Haan, Volgzame elitestrijder, pp. 33-34.



 10.3 Nationaalsocialisme  217

invoering van het model van een landelijke Katholieke Actie (ka) in Nederland. 
Juist het diocesane particularisme en de versnippering van organisaties werden 
door het Vaticaan gezien als de reden voor de verzwakking van de katholieke be-
weging en daarmee als oorzaak van het succes van de concurrerende ideologieën. 
De openlijke lobby van Nederlandse fascistische katholieken bij de nuntiatuur, 
in het Vaticaan, en bij de Italiaanse staat om een algemeen verbod te voorkomen 
– hoewel uiteindelijk weinig succesvol – versterkte mogelijk het gevoel dat de bis-
schoppen de greep aan het verliezen waren. Het Vaticaan zal deze ontwikkelingen 
mede hebben aangegrepen om de bisschoppen ertoe te brengen de ka met kracht 
in te voeren.

In het jaar na de publicatie van het mandement spitste de discussie over het fas-
cisme zich verder toe. Niet alleen door de internationale situatie, het succes van 
de nsb bij verkiezingen, en de negatieve invloed daarvan op de katholieke staats-
partij, maar ook de provocaties van katholieke nsb’ers droegen daaraan bij zoals 
Te Slaa en Klijn laten zien.65 Aengenent hanteerde een zeer strikte uitleg van het 
mandement van 1934. Op basis daarvan verbood hij katholieken bijeenkomsten 
bij te wonen waarbij (mogelijk) kritiek werd uitgeoefend op het episcopaat. Dat 
verbod trof een lezing van de katholieke Maastrichtse nsb’er Max de Marchant et 
d’Ansembourg in Haarlem. Die daagde daarop in een toespraak de bisschop uit, 
hoe hij en Romme66 konden weten wat er in zijn tekst stond? Hij probeerde juist 
de Nationaal-Socialistische Beweging trouw te laten blijven aan de bisschoppen; 
tegelijk probeerde hij te laten zien dat de fascistische beweging precies dat deed 
wat de kerk verlangde, namelijk een nieuwe samenleving te vormen. De bisschop-
pen hadden tijd genoeg gehad om over deze opstelling te oordelen, nu moesten 
ze maar eens met duidelijke woorden komen. Men kon maar beter op tijd de 
juiste kant kiezen, sprak hij dreigend door een vergelijking te maken met Duits-
land waar de katholieke kerk juist een concordaat had gesloten met de regerende 
nsdap. Van het mandement trok Marchant zich niets aan. In het voorjaar van 
1935 pleitten Aengenent en Diepen op verzoek van rksp secretaris Frans Teu-
lings opnieuw krachtig voor een veroordeling van het fascisme, mogelijk om een 
leegloop van de rksp te voorkomen. Maar het episcopaat besloot het voorlopig 
bij de verklaring van het mandement van 1934 te laten. Na de dood van Aengen-
ent kwam er in 1936 wel een veroordeling. Volgens Voets was die niet mogelijk 
geweest zonder het voorbereidende werk van Aengenent in de jaren daarvoor.

10.3.2 Arnold Meijer

Het tweede onderwerp dat van Aengenent om een stellingname vroeg ten opzich-
te van het fascisme was de kwestie van zijn seminarist Arnold Meijer. Meijer was 
de leider van het extreem nationalistische en antisemitische Zwart Front.67 Hij 

65  R. te Slaa & E. Klijn (2009). De NSB: Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 
1931-1935. Amsterdam: Boom, pp. 377-379, 653.
66  De katholieke politicus had zich er ook in gemengd.
67  H. Schippers (1986). Zwart en Nationaal Front: Latijns georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland 
(1922-1946). Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, pp. 67-81. Joosten, 
Katholieken en fascisme, pp. 258-328.
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werd in 1905 geboren in de familie van een rijke boer in de Haarlemmermeer als 
jongste van een gezin van acht kinderen. Zijn ouders waren welgesteld, maar laag 
opgeleid. Dat hij priester zou worden was zeer belangrijk en Arnold werd met 
grote geldbedragen en cadeaus verwend. Na het prestigieuze internaat Saint Louis 
in Oudenbosch bezocht te hebben ging hij naar het seminarie van de Kruisheren 
te Uden. Na de vierde klas ging hij echter over naar het bisdom Haarlem en kwam 
naar Hageveld en in 1926 naar Warmond. Daar volgde hij volgens Voets de so-
ciologie-cursus van Aengenent met bijzondere interesse.68 Door zijn vermogende 

68  Voets, Bewaar, p. 248.

Graaf de Marchant 
Enzoovoorts (tot bisschop 
Aengenent) ‘U kunt mijn 
door U verboden redevoe-
ring ook ter lezing krijgen 
… mits tegen kwitantie!’
Prent van Peter van Reen 
in De Notenkraker 21 april 
1934 (IISG).
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positie69 dacht hij populair te kunnen worden bij studenten en leraren. Hij vond 
dat de opleiding buiten de werkelijkheid stond en dat het ontbrak aan vurigheid 
en bezieling en overtuiging.70 Vlak voor zijn wijding tot subdiaken zocht hij con-
tact met de hierboven genoemde Lutkie en hij vond bij hem de erkenning die hem 
elders werd onthouden. Ook na de wijding bleef hij met Lutkie corresponderen, 
dit tot ongenoegen van de leiding van het seminarie, en daarom gebeurde dat in 
het geheim via een kapper in Heemstede.

Toen dit bekend werd, werd de diakenwijding die gepland was voor septem-
ber 1930 uitgesteld. In november ging hij overspannen naar huis. In januari 1931 
wilde hij terugkeren, maar Taskin gaf een negatief advies. Schippers suggereert 
dat zijn ziekte niet de echte reden voor het uitstel was, maar de contacten met en 
sympathie voor Lutkie. In 1931 werkte Meijer samen met Lutkie aan een boek. 
Hij wilde verder studeren aan Warmond, maar Taskin schreef dat de bisschop van 
Haarlem hem nooit zou wijden. Meijer was echter niet voor één gat te vangen: als 
subdiaken kon hij nog ergens anders gewijd worden. Hij probeerde in Rome een 
Nederlands priester te vinden die hem kon begeleiden, en hij schreef Lutkie dat 
als dit niet zou lukken hij zich in dienst zou stellen van de propaganda voor het 
fascisme, ‘de enigst werkelijke katholieke politiek’. In maart 1932 keerde hij terug 
naar Nederland en in april 1932 verscheen het boek Wij Vergaan, uitgegeven in 
Tilburg via een contact van Lutkie. In het boek schrijft hij dat democratie en het 
moderne gelijkheidsstreven, én het verval van christelijke godsdienstzin, leidden 
tot verval van West-Europa, behalve in Zwitserland en fascistisch Italië. Ook de 
katholieke priesters lieten zich in de moderne geest meeslepen. Slechts een klei-
ne groep vastberadenen, een autoritair denkende élite, kon het gevaar keren en 
Meijer had volgens hemzelf de plicht deze rol in Nederland te vervullen.

In bepaalde katholieke kringen werd positief op zijn boek gereageerd, bijvoor-
beeld door Anton van Duinkerken in De Gemeenschap, evenals door de recen-
sent van De Tijd. Ook in reactionair-koloniale hoek werd positief gereageerd. 
Andere katholieke instanties zoals de kro wilden het boek niet bespreken omdat 
het de kerk belasterde. Na de publicatie hield hij zich op in Nijmegen bij een 
groepje jongeren die sympathiseerden met Verdinaso. Hij wilde toch geestelijke 
worden en schreef daartoe in 1933 een verzoek aan Aengenent om opnieuw te 
worden toegelaten tot Warmond. Aengenent bleef bij zijn besluit en wilde ook 
niet meewerken aan een priesterwijding elders, en raadde hem aan de lekenstatus 
aan te vragen. Schippers zegt dat Aengenent na de publicatie van het boek niet 
anders kon beslissen. Voor de verkiezingen van 1933 schreef Meijer een stemad-
vies tegen de rksp. Het fascisme zou leiden tot herstel van de door God gewilde 
normen. In mei 1933 was hij in Parijs om met Jacques Maritain te praten. Daar 
nam hij het besluit om ontheffing te vragen van het dragen van het geestelijk kleed 
en het bidden van het brevier, en niet van de celibaatgelofte. Dat was niet mogelijk 

69  Hij had de erfenis van zijn overleden ouders ontvangen.
70  Hij deelde dit gevoel met veel anderen, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in de publicaties van 
de eerder genoemde jonge katholieken en de studentenbeweging Heemvaart; B. van Raaij (1990). Geloof als 
kritiek: De katholieke studentenbeweging Heemvaart, 1920-1935. Archief voor de Geschiedenis van de Ka-
tholieke Kerk in Nederland, 32(1), 11-41.
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schreef Haarlem en daarop vroeg hij 3 juli 1933 onvoorwaardelijke ontheffing 
aan. Hij bleef contact houden met Lutkie.

In het archief Warmond zijn weinig aanwijzingen voor een direct verband tussen 
de politieke ideeën van Meijer en zijn verwijdering van het seminarie te vinden.71 
In de archiefstukken wordt daarentegen gewezen op zijn geschiktheid als priester 
op het gebied van geestelijke en fysieke gezondheid, ethiek, en gehoorzaamheid.72 
Heeft Schippers teveel geïnterpreteerd? In de dossiermap zijn verschillende aan-
tekeningen over Meijer te vinden, waarin staat dat hij achterloopt met de cursus-
sen en er worden voorstellen gedaan hoe de achterstand in te halen. Verder zijn 
er aanwijzingen dat hij tijdens zijn seminarietijd met bloembollen speculeerde, 
wat pas uitkwam toen hij al subdiaken was. Zo bevat het archief een bonnetje van 
aankoop, met daarop notities over de omvang van het bedrag (ƒ 1.600,– in 1929). 
Ook speculeerde Meijer in fondsen Philips en margarine. Hij leende ƒ 500,– uit 
aan een student voor diens familie en ‘[…] onder zijn directie werden ook smul-
partijen op de kamers en ook wel bij […] feesten op het seminarie georganiseerd’. 
Hij zakte voor zijn diaconaatexamen (wat de reden kan zijn voor het uitstel van 
de betreffende wijding), waarna hij ziek werd. Rond de jaarwisseling 1930-1931 is 
er correspondentie over zijn ziekteverlof en de reden daarvan, met een inschatting 
van zijn huisarts. In deze context schrijft Taskin op 13 januari 1931 dat Meijer 
maar secularisatie moet aanvragen: hij kan nu de spanningen al niet aan, zonder 
duidelijke fysieke aanleiding, daarmee is hij ongeschikt voor het latere beroep dat 
zoveel zwaarder zal zijn. In de loop van 1931 werden verschillende brieven naar 
hem gestuurd, zonder succes, waarop Aengenent 26 augustus 1931 het zelf maar 
via Rome probeerde. Maar in het antwoord van eind oktober stond dat Meijer 
toch echt zelf secularisatie moest aanvragen, zo liet Aengenent aan Taskin weten 
op 30 oktober 1931. Aengenent wilde hem nog wel eens uitnodigen maar had er 
weinig vertrouwen in. Meijer bleef het proberen want zijn raadslieden en gees-
telijk adviseur (daaronder Lutkie zoals we weten van Schippers) steunden hem 
om geestelijke te blijven en zijn roeping tot het priesterschap vol te houden. Eind 
1932, meldt het dossier, is Meijer zo ver gebracht om secularisatie aan te vragen, 
wat hij ook gekregen heeft.

10.3.3 Pastoraat Duitsers

Tenslotte werd Aengenent bij het pastoraat voor Duitse katholieken in het bis-
dom uitgedaagd een positie in te nemen tegen het opkomend fascisme en natio-
naalsocialisme. Onder de Duitse katholieken in Nederland nam de invloed van 
het nationaalsocialisme in de jaren dertig toe. Rector Müller in Den Haag hield 
nauw contact met de kerkelijke autoriteiten in Berlijn en met het Reichsverband 
für katholische Auslandsdeutsche. In 1918 opgericht kreeg deze vereniging fi-
nanciële steun van de overheid om Glaube und Volkstum van de Duitsers in het 

71  In de archiefmap ligt wel de brochure ‘Vier weken Spanje’, met op de voorkant een foto van Meijer en 
Franco, maar die moet er na zijn verwijdering van het seminarie in gelegd zijn.
72  nha war 29.
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buitenland te bewaken en te bevorderen. Sinds 1934 viel de vereniging onder de 
nationaalsocialistisch georiënteerde Volksbund für das Deutschtum im Ausland. 
Rector Müller benadrukte vanaf 1933 de overeenstemming tussen het katholieke 
en nationaalsocialistische gedachtegoed, en wilde de banden tussen de katholieke 
kerk en de nationaalsocialistische staat versterken. In 1934 was de inwijding van 
de nieuwe Duitse Elisabeth-kapel in Den Haag, waarbij de verbinding tussen na-
tie, volk, geloof, en cultuur werd benadrukt. Ook pater Gippert, die werkzaam 
was in Haarlem, sprak in deze geest en hij wilde dat de katholieke gemeenschap 
in de nationaalsocialistisch georiënteerde Deutsche Kolonie op zou gaan. Pater 
Mazurowski in Rotterdam en pater Markolinus Kösters in Amsterdam waren 
terughoudender en verbonden het onderhouden van de Duitse cultuur en gebrui-
ken niet met het nieuwe Duitsland. In 1935 trad Kösters terug van zijn functie 
omdat hij een nieuwe geest onder de meisjes vaststelde en vond dat een Duitse 
priester meer kon bewerken. Maar zijn opvolger pater Joseph Helmus moest on-
der druk van de gelovigen spoedig na zijn benoeming terugtreden, nadat bekend 
was geworden dat hij in Duitsland tegen de eenheidsschool en tegen het gedwon-

Een andere priester die met Aengenent botste over zijn quasi-fascistische opvattingen 
was de profeterende pastoor Kwakman. Thomas Kwakman werd op 15 januari 1875 
geboren in Volendam en werd op 15 augustus 1898 tot priester gewijd. Hij was dus 
praktisch een jaargenoot van Aengenent. Na verschillende kapelaanschappen te hebben 
vervuld wilde hij in 1903 intreden in het kartuizerklooster in Düsseldorf, maar voordat 
hij daar in 1913 naar toe ging ondernam hij eerst reizen naar Lourdes, La Salette, en 
Ars. De Eerste Wereldoorlog en geestelijke ongeschiktheid blokkeerden zijn roeping 
tot kluizenaar. In 1915 was hij weer in Haarlem en werd in februari 1924 tot pastoor 
benoemd in Rijpwetering. Daar schreef hij in 1925 een studie naar profetieën in het 
Oude en Nieuwe Testament, waarbij hij de komst van het Godsrijk gerealiseerd zag 
in de katholieke kerk. In 1932 schreef hij zijn volgende boek: Profetieën. De economi-
sche crisis had volgens hem een morele oorzaak, en was in de grond een godsdienstige 
crisis, namelijk de vervreemding van de massa van God, waarheid, en kerk. Op basis 
van zijn studies voorspelde hij eerst een wereldrevolutie en daarna het verval van de 
oude wereld en de glorietijd van de kerk. Hierbij liet hij zich duidelijk inspireren door 
de bedevaartsoorden die hij bezocht had. Hij ijverde voor een nieuwe devotie van het 
H. Hoofd van Jezus Zaligmaker en schreef begin 1933 aan Arnold Meijer dat dat jaar, 
het jaar van Christus’ dood, beslissend zou worden. Met Meijer deelde hij ook een 
afkeer van democratie en sympathie voor het fascisme, maar in tegenstelling tot Meijer 
zou hij zich onthouden van politieke actie en verwachtte hij het herstel van de wereld 
door een goddelijk ingrijpen. Aengenent was dit allemaal veel te overspannen, en hij 
riep Kwakman ter verantwoording voor het feit dat hij voor zijn publicaties geen toe-
stemming had gevraagd. De bisschop eiste een rectificatie in bladen waar Kwakman 
eerder had gepubliceerd, met daarin de tekst dat voor de goddelijke oorsprong van de 
profetieën niet borg kon worden gestaan. Hij kreeg een kerkelijk censor toegewezen 
die verdere publicaties verhinderde. Kwakman overleed op 8 januari 1955.

H. van der Wereld (2005). De Profetieën van pastoor Thomas Kwakman. Tijdschrift voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, 8, 67-70.
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gen lidmaatschap van de Hitlerjugend was. Pater Jan Janssen was wèl acceptabel 
voor het Reichsverband. Na 1935 werden de Verenigingen van de Duitsspreken-
de katholieken opgenomen in de Nationaalsocialistische Deutsche Kolonien, en 
het kerkelijk werk in het door de Duitse staat gecontroleerde Bonifatiuswerk.73

Dit alles zal niet aan Aengenent voorbij zijn gegaan, het speelde zich deels ook 
voor zijn huisdeur af en het zal hem, gelet op zijn hierboven uiteengezette visie 
op het fascisme en nationaalsocialisme, zeker niet bevallen hebben. Maar vanwe-
ge de banden die het pastoraat onder Duitsers met de Duitse staat had kon hij er 
misschien niet altijd wat aan doen. Ook was Aengenent in deze periode nog bezig 
om De Graal in Duitsland uit te bouwen, dus een conflict met de Duitse overheid 
was niet in zijn belang. Voor het sociale werk onder Duitse meisjes in de stad 
Haarlem was een Duitse congregatie ingehuurd, die de toekomst blijkbaar som-
ber in zag. De generaal-overste had met Aengenent overleg over de mogelijkheid 
om het hoofdkwartier in geval van nood naar het bisdom Haarlem te verplaatsen. 
Aengenent schrijft daarover aan de Haarlemse deken Sondaal in een brief van 
13 mei 1935:

Pfarrer Meijer [de generaal-overste] heb ik toegezegd, dat ik hem volgaarne wilde helpen, 
als in Duitschland de door hem verwachte debacle mocht komen. Zijn zusters kunnen 
dus hier heen komen. Wij mogen toch de zoo wreed vervolgden niet afwijzen. Wat haar 
werkkring in dit diocees zal zijn, daaromtrent heb ik gezegd dat zij waarschijnlijk èn in 
Amsterdam èn in Den Haag èn in Rotterdam dezelfde taak zouden kunnen vervullen 
als thans hier in Haarlem. Toen hij mij daarop antwoordde dat hij het niet uitgesloten 
achtte, dat die taak door den kardinaal van Keulen haar misschien zou worden ontnomen, 
heb ik gezegd dat ik op het oogenblik geen andere taak voor haar zou weten, maar dat 
wij daarover zouden kunnen denken. In geen geval mogen zij concurrentie aandoen aan 
reeds bestaande congregaties, b.vb. aan de Juliaantjes.74 En bovendien is het mij onmoge-
lijk haar financieel te steunen, daar het toch al uiterst moeielijk is onze eigen instellingen 
in stand te houden. Nu uit uw schrijven blijkt dat Pfarrer Meijer waarschijnlijk te hooge 
verwachtingen koestert, zou ik U vriendelijk willen vragen hem te doen weten 1 dat het 
verleenen van hulp in de huishouding uitgesloten is, omdat daardoor concurrentie zou 
worden aangedaan aan de Juliaantjes dat ik niet bij machte ben om financieelen steun te 
verleenen.75

Het Herz Jesu Institut werd inderdaad in 1939 opgeheven.

10.4 Religieuze leven

10.4.1 Bedevaarten en religieuzen

Een minder bekend aspect van het pontificaat van Aengenent is zijn bevorde-
ring van het religieuze leven in het bisdom. Hij stimuleerde de herbouw van 

73  Henkes, Heimat Holland, pp. 165-170.
74  De populaire naam voor de congregatie Liefdezusters van Juliana van Falconieri.
75  bah 222.941.
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25 maart 1930  opening noviciaatshuis zusters franciscanessen Aerdenhout: vicaris Möll-
mann, Aengenent, J. Schäfers, rector Sondaal (privé).

Vanuit naoorlogs perspectief kan ook kritiek gegeven worden bij de opstelling van 
Aengenent tegen het nationaalsocialisme. Die was niet altijd even ferm en principi-
eel. De commerciële belangen van uitgeverij Spaarnestad in Duitsland, van het bisdom 
Haarlem bij Spaarnestad, en omgekeerd Duitse belangen in Spaarnestad speelden bij 
deze halfhartige opstelling zeker een rol. Na de publieke verbranding van in het nieuwe 
Duitsland ongewenste boeken in mei 1933, berichtte een krant van uitgeverij Spaar-
nestad relatief positief over deze gebeurtenis. Daarop werd bij Aengenent door een 
bekeerde joodse man een klacht ingediend over antisemitisme. Aengenent onderzocht 
de zaak en kwam tot de conclusie dat weliswaar bepaalde joden werden besproken in 
het artikel, maar dat algemeen antisemitisme niet aan de orde was.

Ook in andere zaken werd via de Duitse relaties werd gevraagd om in meer positieve 
zin te berichten over de ontwikkelingen in het nieuwe, nationaalsocialistische Duits-
land, anders zouden de investeringen gevaar kunnen lopen. Om de commissarissen van 
Spaarnestad, waaronder deken Sondaal die was aangesteld als censor en bisschoppelijk 
commissaris, positief kennis te laten maken met het nieuwe Duitsland werden ze uit-
genodigd voor een bezoek. Later werd gezegd dat het een snoepreisje was met voor 
de deken compromitterende situaties in nachtclubs. Aengenent dwong Sondaal begin 
1935 af te treden en benoemde een nieuwe censor, maar het probleem van de Duitse 
investeringen loste hij niet op.

In het geval van de Augustijn Wesselink, die op reis naar de missie in Zuid-Amerika 
in een stukje voor het parochieblad van zijn voormalige Amsterdamse parochie antise-
mitische opmerkingen maakte over zijn joodse medereizigers, is het niet duidelijk of de 
boosheid van Aengenent te maken heeft met de opmerkingen zelf of met het feit dat er 
een mediarel over was ontstaan – misschien beide.

Van Vree, Nederlandse pers, pp. 209-210, 258.
B. Heffernan (2015). Een kleine orde met allure: De Augustijnen in Nederland 1886-2006. Hilversum: 

Uitgeverij Verloren, p. 180.
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de bedevaartsplaats te Brielle, waar de Martelaren van Gorcum door de geuzen 
waren omgebracht, door op 24 april 1931 een collecte uit te schrijven.76 Op 
13 februari 1930 installeerde hij een rechtbank onder voorzitterschap van Tas-
kin ter voorbereiding van de zaligverklaring van de Martelaren van Alkmaar.77 
Hij droeg bij aan het herstel van de bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouw van de 
polder te Middelburg, waarvan het genadebeeld op 14 november 1931 was te-
ruggegeven aan de kerk; op 2 oktober 1932 wijdde Aengenent het nieuwe, door 
atelier Brom ontworpen votiefaltaar in.78 Aengenent was een trouw deelnemer 
aan de jaarlijkse Stille Omgang, waar in die tijd tienduizenden katholieken met 
een wandeling door nachtelijk Amsterdam herinnerden aan het eucharistisch 
mirakel van 1345. In april 1933 werd het vijfde eeuwfeest van het overlijden 
van Liduina van Schiedam groots gevierd met een breve van de Paus gedateerd 
op 4 april, een plechtige noveen die op 30 april werd afgesloten met pontifica-
le missen door de Nederlandse bisschoppen in alle kerken van Schiedam, en 
’s middags een Lidwinaspel van De Graal in stadion Schiebroek. Al in 1931 
had Aengenent het patronaat van de kerk waar haar relieken werden bewaard 
gewijzigd in Lidwina.79

Verder was het optreden van Aengenent doorslaggevend in het herstel van de 
bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouw Ter Nood te Heiloo. De plek van de middel-
eeuwse bedevaartkapel en de geneeskrachtige Runxput was bij zijn aantreden in 
beheer van een bisschoppelijke commissie en verbonden met de parochie Heiloo. 
Op 27 maart 1930 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw terrein en werd 
de stichting olv ter Nood opgericht door Aengenent. De stichtingsvorm bood 
meer ruimte aan leken en meer zelfstandigheid ten opzichte van de parochie. Om 
aan middelen te komen voor de bebouwing en inrichting van het bedevaartter-
rein werd een feestcomité gevormd, en Aengenent suggereerde hier de diocesane 
rk Vrouwenbond bij te betrekken. Op 9 juli 1930 wijdde hij de genadekapel in. 
Eerder al, bij zijn bezoek aan Rome in 1929, had hij het bestaan van de bede-
vaartplaats gemeld bij de pauselijke curie en van de Paus kreeg hij een zilveren 
rozenkransje mee, dat hij op 2 juli 1929 het genadebeeld heeft omgehangen.80 
Aen genent bemiddelde ook in de vestiging van het klooster van de Liefdezusters 
van Juliana van Falconieri op het aanpalende terrein. Op 6 juli 193281 legde hij de 
eerste steen en op 19 juni 1933 wijdde hij het klooster in.82

Ook voor de ordes en congregaties in het bisdom speelde Aengenent soms een 
beslissende rol. Op 25 september 1928 gaf hij toestemming aan de franciscanen 

76  nha hlm 1667, zie ook P-J. Margry (1997). Brielle. In P.-J. Margry & C. Caspers (red.), Bedevaartplaat-
sen in Nederland: Deel I Noord- en Midden-Nederland (pp. 231-245). Amsterdam/Hilversum: P.J. Meer-
tens-instituut/Uitgeverij Verloren.
77  nha hlm 1667.
78  Bij het bombardement op Middelburg in de Tweede Wereldoorlog is dit altaar verloren gegaan, het Mira-
kelbeeld kon gered worden.
79  Ibid.; zie ook C. Caspers (1997). Schiedam. In P.-J. Margry & C. Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in Ne-
derland: Deel I Noord- en Midden-Nederland (pp. 692-703). Amsterdam/Hilversum: P.J. Meertens-instituut/ 
Uitgeverij Verloren.
80  nha hlm 1667.
81  Volgens het register memoriale nha hlm 1667 op 4 april.
82  O. Thiers (2005). ’t Putje van Heiloo: Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood. Hilversum: Uitgeverij 
Verloren, pp. 63-64.
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om het college van de jezuïeten te Katwijk te kopen en er een missiecollege te 
vestigen, wat onder Callier een jaar eerder door het kapittel van Haarlem nog was 
afgewezen.83 Op 27 december 1928 gaf hij toestemming aan de augustijnen om de 
statie De Star in het centrum van Amsterdam te verkopen en een nieuwe kerk te 
bouwen in Amsterdam-West, die hij later ook zou inwijden. Omdat de augus-
tijnen al twee parochies in Amsterdam-Noord bedienden, werd ook de nieuw te 
stichten Sacramentparochie aldaar in 1930 aangeboden aan deze orde. Later had 
hij soms kritiek op de handelwijze van de augustijnen. In april 1933 beklaagde 
Aengenent zich bij de provinciaal dat de in de zielzorg werkende paters weinig 
bekend bleken te zijn met de besluiten van de diocesane synode en andere rege-
lingen: ‘U H.E. zult begrypen, dat dit […] werkelyk kan leiden “in detrimentum 
animarum” en dat deze nalatigheid bovendien byna dagelyks extra-arbeid op-
levert aan waarschuwingen en herinneringen’.84 Op 13 augustus uitte hij bij de 
provinciaal de klacht dat de orde benoemingen bekend maakt voordat het bisdom 
de benoemingsbrieven verstuurd heeft; ‘Van pater Abels vernamen Wij zelfs Za-
terdag-avond reeds uit De Tijd, dat hij benoemd was tot pastoor van het Allerh. 
Sacrament, terwijl Uw voordracht Ons eerst Maandag-avond bereikte’.85

Ook andere initiatieven van religieuzen kregen in zijn periode een beslissende 
impuls. Op 8 juli 1931 zegende Aengenent het klooster van de ongeschoeide kar-
melietessen in Egmond aan de Hoef in. Op 23 september 1931 was hij aanwezig 
bij een feestavond in de Haarlemse schouwburg ter gelegenheid van het 15-jarig 

83  De rol van Aengenent staat in de beschrijving van het archief ua fra 33.1.1.4; zie ook De Kok, Acht eeu-
wen minderbroeders, pp. 423-424.
84  Zie ook Heffernan, Kleine orde, p. 237.
85  ua aug 357.

Aengenent met Taskin en Van Noort voor de vernieuwde bedevaartkapel in Brielle (KDC).
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bestaan van de congregatie van de Liefdezusters van Juliana van Falconieri, wat 
georganiseerd was door rk vrouwenbond. Nadat de procedure voor de zaligver-
klaring van Pater Roothaan (de Amsterdamse jezuïet die na het herstel van de 
orde in 1814 de eerste generaal was) in april 1932 was vastgelopen, bleef Aengen-
ent aandringen op voortzetting ervan. Op 22 september 1932 kon het bisdom een 
rechtbank instellen, met daarin Nolet en Van Noort. Op 8 maart 1933 werd in 
het bisschoppelijk paleis het proces gesloten; de ondervraagde getuigen leverden 
weinig op. In juli 1934 werden een aantal hoopvolle dossiers in Haarlem nader 
besproken en beoordeeld,86 maar het proces loopt tot op de dag van vandaag. 
Toen Hildegard Michaelis in 1934 bij Aengenent op bezoek kwam met de vraag 
of ze een nieuwe monastieke gemeenschap kon stichten, raadde hij haar aan ge-
woon te beginnen. Het kapittel, waaraan de bisschop de kwestie voorlegde, wees 
de stichting af omdat er al genoeg paramentenateliers in het Haarlemse zouden 
zijn. Michaelis zette door en op 2 augustus 1935 werd het nog steeds bestaande 
Sint Liobaklooster in Egmond betrokken.87 Aan de andere kant kon Aengenent 
zich over bepaalde ordes laatdunkend uitlaten. Toen de vrijzinnig-democratische 
minister Marchant via de franciscaan Pacificus Vriend in Den Haag wilde toetre-
den tot de katholieke kerk en de vereiste aanvraag in Haarlem arriveerde, schreef 
Aengenent naar Marchant of dat voor zo’n ontwikkeld man wel bij ‘zo’n pater’ 

86  Lindeijer, Pater Ligthart, p. 157.
87  K. Lelyveld (2008). Hildegard Michaelis: Een glimlach lang | nur ein Lächeln lang. Tielt: Lannoo, pp. 17-
20.

De eerste steen van het Julianaklooster in Heiloo, bij de bedevaartplaats O.L.V. ter Nood (ES).
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zou kunnen.88 De biechtvader van Aengenent was overigens een franciscaan, pa-
ter Reynenberg.

Tenslotte kan gewezen worden op de beslissende rol die Aengenent speelde in 
de stichting van de kerk bij het Karmelklooster in Aalsmeer.89 Omdat het kloos-
ter al enige tijd succesvol functioneerde, werd op 6 augustus 1928 het verzoek 
gedaan tot oprichting van een eigen Karmelparochie. De pastoor van Kudelstaart 
had evenwel de bisschop ingelicht over de concurrentie die dat met de bestaande 
parochie zou opleveren. Op 11 december kregen de Aalsmeerders een negatief 
antwoord. De volgende dag gingen ze hun pleidooi bij de deken voortzetten, met 
het argument dat de gelovigen lange afstanden moesten afleggen en dat de kerken 
vol waren. De deken gaf dat bericht echter niet door aan de bisschop, die na een 

88  De Kok, Acht eeuwen minderbroeders, pp. 351-352; voor een getuigenis van zijn bekering – waarvoor hij 
overigens moest aftreden – zie H.P. Marchant (1953). xxi. In N.G.M. van Doornik m.s.c. (red.), De kerk die 
mij boeide: Ervaringen van bekeerlingen voor en na hun overgang (pp. 125-127). Utrecht-Antwerpen: Het 
Spectrum.
89  G.J.C. Snoek (2005). Open staan voor allen: 75 jaar Karmelparochie 1930-2005 85 jaar Karmelklooster 
1920-2005 Aalsmeer. Aalsmeer: Karmelparochie, pp. 22-26, 32.

Aengenent bij de wijding 
van het karmelietessen-
klooster in Egmond (KDC).
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brief van de Aalsmeerders zijn vicaris vroeg een en ander te onderzoeken. Begin 
1929 kwam de prior van het klooster bij Aengenent op bezoek en bevestigde het 
verhaal over het gebrekkige kerkelijk aanbod in de regio. Tijdens een gesprek 
op 5 juli 1929 moesten de kloosterlingen en de pastoor uit de patstelling komen, 
want de problemen van de geloofsafval en de bezwaarlijke reis naar een katho-
lieke school waren te dringend. Op 27 januari 1930 kwam de secretaris van de 
bisschop bij de parochie om zich persoonlijk van de situatie op de hoogte stellen, 
en op de dertigste was de nieuwe parochie een feit. Op 14 december 1931 was 
de inwijding van de nieuwe kerk door Aengenent, in een viering die van 7:30-
12:00 uur duurde.

10.4.2 Egmond

Het meest uitvoerig beschreven is de rol van Aengenent in de herstichting van de 
Abdij van Egmond.90 Dat gebeurde door monniken van de Paulusabdij te Oos-
terhout, wat in 1907 de eerste kloosterstichting in Nederland na de Reformatie 
was. De abdij van Oosterhout, en door de filiatie ook die van Egmond, behoorde 
tot de congregatie van Solesmes die zo bepalend is geweest voor de Liturgische 
Beweging. Aengenent was kortstondig (in 1927) lid van een actiecomité dat res-
sorteerde onder de Sint Adelbertstichting, waarin onder andere de politicus Ruijs 
de Beerenbrouck zitting had.91 Dit comité droeg zorg voor de geldwerving voor 
de bouw van een abdij en een kapel op de Adelbertusakker. Op deze akker was 
de Angelsaksische heilige aanvankelijk begraven, en na zijn herbegrafenis in de 
middeleeuwse abdij was er een geneeskrachtige bron ontsprongen. Op 13 juni 
1927 kwam dit comité bij elkaar in Egmond om een en ander te bespreken. De 
besprekingen waren van oriënterende aard, maar er werd wel een cruciaal idee 
geopperd. Blijkbaar was Callier nog niet geheel overtuigd van nut en noodzaak 
van de herstichting, daarom werd door plebaan Westerwoudt gesuggereerd om 
de Adelbertusakker in eeuwigdurende erfpacht aan het bisdom af te staan. Het 
voorstel kwam overeen met het beleid van Callier, dat Aengenent zou voortzet-
ten: ‘alle historisch-religieuze plaatsen in één hand’.92

Een tweede vergadering heeft het comité niet gehouden, omdat Callier eind 
1927 ziek werd en in 1928 overleed. Toen bekend was geworden dat Aengenent 
tot zijn opvolger was benoemd konden het comité en stichtingsbestuur meer 
publiek over hun doelen spreken. In 1929 werd een nieuw comité gevormd, we-
derom onder het voorzitterschap van Ruijs. Na de wijding van Aengenent kwam 

90  J. Hof o.s.b. (s.a.). Voorwerkers: Hoofdstukken uit de geschiedenis van Nieuw-Egmond. Egmond: typo-
script abdij; H. van Boven o.s.b. (1950). De weg naar het herstel. In A. Beekman o.s.b. (red.), Tien eeuwen 
Egmond: Ontstaan, bloei en ondergang van de regale abdij van Egmond: Een bundel opstellen, verzameld 
bij gelegenheid van het tiende eeuwfeest der stichting in 950 (pp. 158-195). Heemstede: De Toorts; W. Nolet 
(1950). Persoonlijke herinneringen. In A. Beekman o.s.b. (red.), Tien eeuwen Egmond: Ontstaan, bloei en 
ondergang van de regale abdij van Egmond: Een bundel opstellen, verzameld bij gelegenheid van het tiende 
eeuwfeest der stichting in 950 (pp. 196-209). Heemstede: De Toorts.
91  Zie voor de betrokkenheid van Ruijs bij Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden, pp. 312-
313.
92  nha hlm 1667.
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de kwestie van de akker weer ter sprake bij een audiëntie van de abt bij de bis-
schop, waar de abt een erfpacht van 99 jaar aanbood. Aengenent wilde echter de 
overgave van de akker zonder enige beperking. Op 28 januari 1930 spraken beide 
prelaten opnieuw over dit onderwerp. Nadat Aengenent had gezegd dat hij niet 
kon weten hoe de betrekkingen tussen bisdom en benedictijnen over 100 jaar 
zou zijn, ging de abt overstag en stelde de grond zonder voorwaarden, eeuwig-
durend en onherroepelijk aan het bisdom ter beschikking. Hier kon Aengenent 
mee instemmen en op 14 mei 1930 werd de akte van overdracht getekend, in 
erfpacht voor ƒ 1,– per jaar. In het contract stond dat het de bedoeling was aan 
te sluiten bij het verleden, en dus ook de fundamenten van de oude kerk op het 
terrein te respecteren. Op 14 juni werd het bestuur van de St. Adelbertstichting 
door de bisschop van alle financiële verplichtingen gedechargeerd. Op zondag 
15 september 1930 bezocht Aengenent een uur lang de historische tentoonstel-
ling over de Abdij Egmond in het gemeentemuseum van Egmond. Daags daarna 
op 19 september 1930 stelde hij een commissie onder voorzitterschap van Nolet 
in om de oude bedevaartsplaats te beheren, een kapel te stichten, en de devotie 
tot Adelbert te bevorderen.

Het jaar daarop werd gestart met de inzameling van gelden voor de herbouw 
van de abdij – begonnen zou worden met een priorij –, door een comité dat zich 
op 14 februari 1931 had geformeerd.93 Aengenent schreef een begeleidend schrij-

93  Ibid.

Luchtfoto herbouwde Abdij van Egmond, ansichtkaart (SKY).
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ven voor de wervingsbrochure, waarin eventuele vragen van de gelovigen (‘voor-
zien de monniken in hun eigen levensonderhoud?’, ‘is het wel goed tijdens de 
economische crisis gelden te werven?’) werden beantwoord. Op 15 september 
1934 werd door de abt van de Paulusabdij in Oosterhout de eerste steen voor de 
nieuwe abdij gelegd. Aengenent was bezet en kon er tot zijn spijt niet bij zijn, 
maar had de steen wel gezegend. Ongeveer 1.200 mensen waren er volgens de 
berichtgeving bij aanwezig. Wel zou Aengenent op het feest van de H. Adelbert, 
25 juni 1935, het nieuwe klooster inzegenen. Verder waren aanwezig de abt van 
de Paulusabdij en enkele monniken, Ruijs de Beerenbrouck, verschillende auto-
riteiten, en oud-minister Marchant. Pastoor Nolet hield de feestpredicatie tijdens 
de mis. Na de mis werden de klokken en daarna de gebouwen van de priorij door 
Aengenent ingezegend. Als afsluiting hield Aengenent een rede. Hij gaf uiting 
aan zijn vreugde omdat in Egmonds herstel niet alleen katholieken, maar ook vele 
rechtgeaarde andersdenkenden zich verheugden die daarin een oude vaderlandse 
traditie tot nieuw leven gewekt zagen. Dit was de laatste openbare plechtigheid 
die Aengenent verrichtte. Bij zijn thuiskomst openbaarde zich de kwaal waaraan 
hij spoedig zou overlijden.

10.5 Kerkbouw en financiën

10.5.1 Kerkbouw

Een laatste belangrijk onderwerp tijdens de regeerperiode van Aengenent is de 
bouw van kerken en kapellen, en de financiële crisis die daardoor voor het bisdom 
ontstond. Door de migratie van arbeiders uit met name Brabant naar de steden 
in Holland groeide de bevolking van zijn diocees, en de uitbreiding van de grote 
steden vroeg om de bouw van vele nieuwe kerken. Bestaande kerken, deels nog 
als schuilkerk of waterstaatskerk in gebruik, moesten nieuw worden gebouwd of 
uitgebreid. Ook vroegen nieuwe liturgische inzichten om nieuwe gebouwen. Zo 
kwam de bouwwoede die al onder Callier was ingezet tijdens de periode Aen-
genent tot een hoogtepunt. Maar ongelukkig genoeg wel tijdens de economische 
crisis. In tabel 10.1 is geprobeerd een overzicht te geven van de kerken en kapel-
len die tijdens de regering-Aengenent nieuw zijn gebouwd. De basis voor het 
overzicht is genomen uit het proefschrift van Landheer.94 Zijn lijst is deels aange-
vuld, deels gecorrigeerd met andere literatuur. Of Aengenent ook de consecrator 
was, was niet bij alle kerken even goed te achterhalen. Over sommige gebouwen 
wordt in de volgende subparagraaf iets meer gezegd, omdat die inzicht geven in 
het programma van Aengenent. In de laatste subparagraaf wordt ingegaan op de 
financiële problemen waartoe de excessieve kerkbouw leidde, en hoe daarop door 
Aengenent gereageerd werd.

94  H. Landheer (2004). Kerkbouw op krediet: De financiering van de kerkbouw in het Aartspriesterschap 
Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965. Amsterdam: 
Aksant, pp. 706-709. In zijn overzicht staan ook verbouwingen en uitbreidingen maar die zijn niet opgeno-
men omdat daar meestal geen bisschoppelijke inwijding van plaats vindt.
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Tabel 10.1 Nieuwbouw (exclusief noodkerken) en wijding kerken tijdens  

episcopaat-Aengenent

Datum Plaats Parochie Opmerkingen Literatuur

1928

13.08 Honselersdijk olv Goede Raad

21.08 Rotterdam
Charlois

Michael-Clemens Kloosterkerk

23.08 Amstelveen Anna

Rotterdam Willibrordus

Rotterdam Theresia

Velsen Joseph

Zandvoort Agatha

1929

20.02 Halfweg olv Geboorte

21.03 Amsterdam
Watergraafs-
meer

Martelaren van 
Gorcum

Van Blokland, 
Rooms-katho-
lieke kerken, pp. 
94-95

13.06 Wormer Kooij,
Statie Jisp,
aldaar 391
nha hlm 1691

17.07 Rotterdam
Delfshaven

Schipperskerk

17.09 Onderdijk Gerardus Majella

26.09 Stompwijk Altaarwijding Duinisveld,
Stompwijk,
aldaar 172-173

Haarlem
Schoten

Liduina

Rotterdam
Heijplaat

Bonifatius

De Koog Petrus

Zwaagdijk Jacobus

1930

04.04 ms Baloeran Altaarwijding Guns, Baloeran

06.04 Rotterdam Antonius Abt Peet, Kerk als 
spiegel

12.06 Hoogkarspel Laurentius

09.07 Heiloo Genadekapel Thiers, Putje
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Datum Plaats Parochie Opmerkingen Literatuur

27.07 Haarlem Bavo Portalen, altaren,
translatie relieken

Voets, Bewaar, 
245;
nha hlm 1667

03.10 Ridderkerk Theresiakapel

07.10 Warmond Kapel philosophi-
cum

Van der Poel,
Philosophicum,
aldaar 119

Lewedorp Eligius

De Goorn olv Rozenkrans

Rotterdam Christus koning

1931

02.02 Buitenkaag Johannes Evangelist

15.07 Den Haag Theresia Lisieux

04.09 Naaldwijk Adrianus nha hlm 1691

13.09 Breezand Johannes Evangelist

14.12 Aalsmeer olv berg Karmel Kloosterkerk Snoek, Open 
staan

Lisse Engelbewaarders

Zuidschermer Michael

1932

16.03 Amsterdam
Zuid

Agnes Van Blokland, 
Rooms-katho-
lieke kerken, pp. 
98-99.

10.04 Wassenaar Goede Herder

27.04 Brielle Martelaren van 
Gorcum

Bedevaartkapel
b.g.v. 25e

bedevaart theolo-
ganten

12.07 Slootdorp H. Geest nha hlm 1667

05.07 Gouda AH Sacrament Van der Loos,
Gouda,
aldaar 482

03.08 Hoogmade olv Geboorte

21.11 Koog Zaandijk Martelaren van 
Gorcum

24.11 Amsterdam
West

Augustinus Van Blokland, 
Rooms-katho-
lieke kerken, pp. 
100-103.
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10.5.2 Liturgische beweging

Een van de kerken die door Aengenent is ingewijd, is uitvoerig beschreven in de 
literatuur: de Antonius Abt te Rotterdam-Delfshaven. Deze kerk is inmiddels 
afgebroken, maar geldt als een schoolvoorbeeld van de vertaling van de nieu-
we liturgische inzichten in de kerkarchitectuur. Begin twintigste eeuw kwam 
er in Duitsland, Frankrijk, en België een nieuwe aandacht voor de viering van 
de liturgie, onder invloed van nieuwe historische inzichten en archeologische 
ontdekkingen, de bevordering van het Gregoriaans door de Abdij van Soles-
mes en de encycliek Tra le sollecitudine (1903) van Pius x, en de wens om de 
betrokkenheid van de gelovigen bij het kerkelijk leven (ook in maatschappelijke 
zin) te vergroten door ze ook meer bij de liturgie te betrekken.95 Met name de 
wijze waarop de eerste christenen bij elkaar kwamen om liturgie te vieren in-
spireerde de liturgisten, kerkmusici, en architecten. Zo kwam het idee op om de 

95  M. Lamberigts (2011). De liturgische beweging in context. Tijdschrift voor Liturgie, 95(4), 186-208.

Datum Plaats Parochie Opmerkingen Literatuur

Santpoort olv Bijstand

Zoeterwoude Kruisverheffing

1933

25.03 Middenmeer Maria Sterre der 
Zee

19.06 Heiloo Julianaklooster Thiers, Putje

27.08 Amsterdam
Noord

Stefanus Wijding 
deken Van Noort

Van Blokland, 
Rooms-katho-
lieke kerken, pp. 
104-105.

Domburg Willibrorduskapel Wijding 
door pastoor

Zwaag Martinus

1934

Delft olv Onbevlekt 
ontvangen

Zuidermeer olv Lourdes

1935

08.05 Amsterdam
Buitenveldert

Augustinus Van Blokland, 
Rooms-katho-
lieke kerken, pp. 
106-107.

Nieuwkoop olv Hemelvaart
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kerk een zaalkarakter te geven zodat alle zitplaatsen een onbelemmerd uitzicht 
op het altaar gaven. Het altaar diende vrij te staan van het priesterkoor, met 
een zelfstandig ciborium of een afzonderlijk sacramentsaltaar, en twee lezenaars 
richting kerkvolk. Door banken in dwarsschepen links en rechts van het altaar 
te plaatsen werd het onderscheid tussen priesterkoor en kerkschip gerelativeerd, 
en werd een betere deelname aan het eucharistisch gebeuren beoogd.96 De kerk 
waar dit programma in zijn meest volledige omvang werd gerealiseerd, was de 
Antonius Abt. Bouwpastoor van de kerk was F.C. van Beukering, een van de 
leidende figuren binnen de liturgische beweging in Nederland. Architect was Al-
exander Kropholler, die Van Beukering eerder, in zijn periode als kapelaan in de 
Vondelkerk te Amsterdam, had ontmoet in de kunstenaarskring ‘De Violier’.97 
Daar kwamen geestverwanten bijeen die zochten naar een nieuwe katholieke 
identiteit, en met nieuwe architectonische stijlen een einde wilden maken aan de 
overheersing van de neogotiek.

96  W. Goddijn, J. Jacobs & G. van Tillo (1999). Tot vrijheid geroepen: Katholieken in Nederland 1946-
2000. Baarn: Ten Have, 1999, pp. 72-73. Zie ook C.W. Fock e.a. (1974). De Sint-Antonius Abt te Rotter-
dam-Delfshaven. Bulletin KNOB, 73(5), 187-209.
97  G. Donkers (2001). De katholieke kunstkring De Violier, 1901-1920. Trajecta, 10(2), 112-135.

Wijdingsbrief van de Augustinuskerk aan de Amstelveenseweg te Amsterdam-Buiten-
veldert (secr.).
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Kenmerkend voor het pastoraat van Van Beukering was de band die hij legde 
tussen het sociaal leven en de liturgie.98 Een christen diende de sociale proble-
matiek aan te vatten vanuit zijn bewuste lidmaatschap van de vierende christus-
gemeenschap rond het altaar. ‘Om de ware geest van Christus onder het volk te 
herstellen, moet men het christelijk leven herstellen, het daadwerkelijk meeleven 
met de gebeden en handelingen in de kerk’.99 Vanaf 1909 kreeg hij als pastoor 
van Delfshaven de gelegenheid zijn program uit te werken. Alle aandacht werd 
gericht op het altaar, en hij vierde reeds in de jaren twintig met het gezicht naar 
het volk. Hij informeerde de gelovigen met liturgische catechese en kerkmuziek 
over de nieuwe inzichten. Het volk werd uitgenodigd mee te bidden, wat via 
missaaltjes en de congregaties in de parochie werd bevorderd. Van Beukering be-

98   J. Lamberts (1988). Een pionier van de Liturgische Beweging: Pastoor F.C. van Beukering (1869-1938). 
Tijdschrift voor Liturgie, 72(3), 165-169; L. van Tongeren (2005). Een temperamentvol liturgisch vormings-
werker: De bijdrage van pastoor F.C. van Beukering (1869-1938) aan de Liturgische Beweging. In M. Hoon-
dert, I. de Loos, P. Post & L. van Tongeren (red.), Door mensen gezongen: Liturgische muziek in portretten 
(pp. 175-192). Kampen: Gooi en Sticht. Dezelfde verbinding tussen het liturgisch leven en de sociale inzet van 
christenen zien we terug in het vroege programma van de Catholic Worker: M. & L. Zwick (2005). The Ca-
tholic Worker Movement: Intellectual and spiritual origins. New York/Mahwah (nj): Paulist Press, pp. 58-74.
99   Van Beukering schreef dit in 1923 in het Tijdschrift voor Liturgie, (4), 421, en het wordt geciteerd in 
Lamberts, Pionier, 166.

De kerkwijding van de Antonius Abt in Delfshaven (KDC).
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steedde aandacht aan de liturgische opleiding van priesters en misdienaars. Om 
alle standsverschil binnen het Godsvolk weg te werken waren in Delfshaven 
geen eigen (betaalde) zitplaatsen voorzien. Hij reikte de communie uit tijdens de 
eucha ristieviering. Het volk moest kunnen meezingen en daarom wees hij een 
meerstemmig koor af. Voor de Antonius Abt gaf Aengenent in 1930 toestemming 
om de mis met het gezicht naar het volk te lezen. Een novum, maar aansluitend bij 
experimenten in Duitsland (waaronder Maria Laach).100

Waarom stak Aengenent bij de Antonius Abt en al eerder bij de H.H. Martelaren 
van Gorcum in de Watergraafsmeer op liturgisch gebied zijn nek uit? Want in Rome 
liep men niet zo snel met de liturgische veranderingen: eind 1932 kwam Aengenent 
op een bijeenkomst van katholieke kunstenaars en moest daar namens de Paus zeg-
gen dat er gekozen was voor een voorzichtige evolutie op basis van de traditie.101 
Voerde hij slechts de plannen uit die al onder Callier waren goedgekeurd? Die staat 
niet bekend om zijn liturgische vernieuwingen, maar in enkele kerken die door Cal-
lier gewijd zijn is al wel de nieuwe richting te herkennen (bijvoorbeeld de Vredes-
kerk in Amsterdam). Of wilde Aengenent toch een eigen programma neerzetten? 
Van Aengenent zijn geen aparte traktaten over de liturgie bekend, maar de sociale 
en catechetische insteek van Van Beukering zal hem zeker hebben aangesproken. 
Mogelijk kenden Van Beukering en Aengenent, die een paar jaar onder hem was, 
elkaar van Warmond. Ook de in hoge mate autodidactische achtergrond van Van 
Beukering met zijn internationale contacten zal Aengenent hebben aangesproken.

Aengenent zou het programma van de Liturgische Beweging echter niet op-
leggen aan zijn bisdom. In discussies daarover toonde hij zich eerder pastoraal. 
Op 15 september 1931 stond een bestuursafvaardiging van het koor Deo Sacrum 
uit de Jozefparochie uit Delft bij Aengenent op de stoep. De pastoor had zonder 
overleg en zonder motivatie het koor ontbonden, omdat hij over wilde stappen 
naar het gregoriaans en alle polyfone muziek wilde afschaffen. Aengenent was al 
op de hoogte van de affaire, omdat De Maasbode erover had bericht. Hij liet zich 
nog eens vertellen hoe het ontslag was gegaan en liet aan het bezoekende bestuur 
duidelijk blijken het met de handelwijze van de pastoor niet eens te zijn. Ook 
gaf hij te kennen dat een vooraanstaand koor als Deo Sacrum102 niet zou mogen 
verdwijnen. Wel gaf hij in het gesprek aan dat het de bedoeling is dat de gelovigen 
actiever aan de liturgie deelnemen. Kennelijk heeft Aengenent vervolgens een di-
plomatieke oplossing voorgesteld aan de pastoor. Deze bedankte voor de functie 
van president van het koor en droeg het voorzitterschap over aan een collega- 
pater. Daardoor kon het koor blijven voortbestaan, hoewel het met het polyfone 
repertoire inging tegen de gedachten van de Liturgische Beweging.103

100  Het programma van de Liturgische Beweging was evenwel ook in hoge mate bepalend voor de H.H. 
Martelaren van Gorcum in Amsterdam-Watergraafsmeer die twee jaar voordien was ingewijd door Aengen-
ent, en waar hij ook toestemming had gegeven de mis met het gezicht naar het volk te lezen. Bouwpastoor 
Zoetmulder was ook lid van De Violier; architect van de kerk was Alexander Kropholler.
101  J. Pouls (2001). De kunstenaarsdagen van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging in Huijber-
gen (1932-1940): Bakermat van de Delftse school. Trajecta, 10(2), 160-183, aldaar 177.
102  Deo Sacrum is een van de oudste parochiekoren van Nederland, sinds 1723, en hij zal het repertoire 
waarschijnlijk geleend hebben vanuit zijn jeugd in Delft.
103  N. Zwarts (red.) (1998). Koor fragmenten: Deo Sacrum 275. Delft: eigen beheer; Warffemius, 400 jaar 
kerken, p. 61.
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10.5.3 Financiële crisis

Het grote bouwen en verbouwen tijdens het episcopaat van Aengenent leidde tot de 
zogenaamde kredietcrisis. In het eerste kwart van de twintigste eeuw gebeurde het 
bouwen van kerken tamelijk ongecoördineerd. En ook de versiering en aankleding 
van de kerken – de dure lijst met meerwerk, zeker bij de neogotische bouwwer-
ken – gebeurde zonder enige controle en vooral in concurrentie met de buurparo-
chies. Daardoor werd de ene kerk nog mooier en kostbaarder dan de andere. Al in 
de jaren twintig probeerde het bisdom, om ontsporing te voorkomen, het toezicht 
op gebouwen en financiën in de hand te houden door de aanstelling van een bis-
schoppelijk inspecteur en de afkondiging van bepalingen in 1931. Kern van deze 
bepalingen was dat werkzaamheden alleen nog door katholieke bedrijven mochten 
worden uitgevoerd – doel was prijsopdrijving te voorkomen en het geld in eigen 
kring te houden.104 Maar intussen werden de parochies in hun kredietwaardigheid 
getroffen door de gevolgen van de economische recessie. De inkomsten van de pa-
rochies liepen sterk terug, waardoor ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen 
konden voldoen. Deze crisis op parochieniveau sloeg ook op het bisdom terug.

In de loop van 1933 meldden steeds meer parochiebesturen zich met betalings-
problemen, en er moest iets gedaan worden door het bisdom.105 Daartoe werd op 
15 december 1933 een commissie voor de regeling van het kerkelijk krediet geïn-
stalleerd, die de situatie inventariseerde en parochies in moeilijkheden adviseerde. 
Vooral de rentelast drukte sterk op de kostenkant, terwijl inkomsten niet omhoog 
gingen. Nader onderzoek maakte duidelijk dat er grote tekortkomingen waren in 
de financiële administratie, met name in de controle door de dekens. De uitgaven 
moesten beperkt worden en er werd een solidariteitsfonds van de parochies op-
gericht, waarin kerkbesturen die zichzelf konden bedruipen alles moesten storten 

104  Landheer, Kerkbouw op krediet, pp. 231-235.
105  Ibid., pp. 349-365.

Aengenent met zijn secreta-
rissen Pichot (r) en Van der 
Tuin (l) (KDC/privé).
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wat ze niet strikt nodig hadden. Er waren extra collectes en iedere gelovige kon 
voor ƒ 4,– lid worden van het Liefdewerk arme nieuwe parochies.106 Ook moesten 
de priesters een deel van hun salaris inleveren. Voor ongeveer 60 parochies moes-
ten echter drastischere maatregelen genomen worden: een deel van de schuldpa-
pieren werd renteloos verklaard, voor het andere deel werd een behoorlijk lagere 
rente vastgesteld.107 Hierdoor zagen de crediteurs hun geld verdwijnen, en dat 
verminderde het vertrouwen in het bisdom als debiteur behoorlijk.

Voor Aengenent, die altijd sprak over rechtvaardigheid, was dit een moeilijk 
verteerbare zaak. Daarover schrijft ook zijn nicht Trees:

Ik weet van zéér nabij, hoe groot z’n teleurstelling was, dat de Graal financieel niet haal-
baar was, [?] zovele parochies ’t in die tijd zwaar hadden. Heeroom was zeer geliefd, hij 
was ook ’n innemende persoonlijkheid. Maar natuurlijk waren er ook veel mensen, die 
hem om de een of andere reden niet mochten. Ik denk hierbij aan ’n komisch voorval. 
Op ’n ochtend kwam er ’n grote kist, gevuld met allerlei heiligenbeelden, rozenkransen, 
kerkboeken enz. Omdat heeroom dit of dat niet naar hun zin gedaan had, of omdat be-
paalde kerkobligaties gekelderd waren keerde men de kerk de rug toe en mocht de bis-
schop al deze dingen hebben. Om zo iets kon hij lachen.

Ook binnen de diocesane curie zou drastisch bezuinigd worden, ten behoeve van 
de noodlijdende parochies.

De kredietcrisis had ook in personele zin consequenties. De oorzaak van de 
crisis werd in de schoenen geschoven van vicaris-generaal Möllmann. Hij had de 
kerkbesturen toestemming gegeven voor het aangaan van leningen en de uitgave 
van obligaties. Aengenent had hem na zijn benoeming als bisschop aangehouden, 
mogelijk om continuïteit te waarborgen of om hem niet te beschadigen. Bank 
spreekt echter uitermate negatief over zijn karakter en de in zijn ogen ziekelijke 
persoonlijkheid,108 die hij ook al in de modernistenstrijd naar voren had zien ko-
men. Werd nu de afrekening van die strijd gemaakt? Hoe het zij, na de krediet-

106  Dat overigens ouder was dan de oprichting per notarisakte op 14 december 1932 – nha hlm 1640.
107  Bank, Aengenent, pp. 34-39; Voets, Bewaar, pp. 256-257.
108  Möllmann speelde volgens hem ook een leidende rol bij de modernistenstrijd, het verwijderen van 
docenten op Warmond en hij zou ook een bepalende invloed gehad hebben op Callier.

De economische crisis en de gevolgen daarvan waren ook onderwerp van de laatste 
vastenbrief van Aengenent, in 1935. Hij wil naar de gelovigen komen met een woord 
van opbeuring en troost. De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds groot 
en ze duren lang. Het moge de gelovigen tot troost zijn dat de bisschop de noden van 
de mensen voelt als zijn eigen: de werkloze huisvaders die hun familie niet kunnen 
onderhouden, de moeders die hun kinderen niet het nodige eten en kleding kunnen 
geven, de jeugdwerkloosheid, de jonge gezinnen die zo’n onzekere toekomst hebben, 
het verdampen van bezit waar mensen op konden teren en waardoor ze van de liefda-
digheid moeten leven, en tenslotte de ondernemers die niets kunnen produceren. De 
opbeurende gedachten zijn dat er ons niets overkomt zonder de beschikking van God, 
en we mogen ons veilig weten bij Hem. Vandaaruit mogen de gelovigen weten dat de 
onsterfelijke ziel door dit lijden gelouterd wordt en dat we zo dichter bij God komen, 
en anderen ook, want we vormen een gemeenschap van heiligen.
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crisis werden geestelijke en wereldlijke zaken gescheiden, waarbij Möllmann de 
geestelijke zaken mocht behartigen en Pichot, die ook de kredietcommissie ge-
leid had, als tweede vicaris-generaal de wereldlijke zaken onder zijn hoede kreeg, 
met name de financiën. In het Register Memoriale wordt voor 16 november 1934 
nuchter genoteerd: ‘Met mgr. MPJ Möllmann wordt een verandering van werk-
zaamheden besproken’, die op 3 december werden gepubliceerd. Na de dood van 
Aengenent werd Möllmann door Huibers definitief op een zijspoor gezet.109

10.6 Conclusie

De korte regeerperiode van Aengenent laat een caleidoscoop aan activiteiten zien. 
Aan de ene kant staan de sociale thema’s als de jeugdbeweging, de pers, de katho-
liekendagen, het nationaalsocialisme, en andere, kleinere onderwerpen. Met deze 
thema’s bouwt hij duidelijk voort op de onderwerpen die hij in zijn tijd als docent 
en adviseur heeft opgepakt. Mogelijk vanwege zijn theoretische en bestuurlijke 
inzichten, en door de sociale situatie in zijn bisdom, kiest hij op deze gebieden op-
vallend vaak voor een eigengereide opstelling binnen het Nederlands episcopaat en 
het katholieke milieu als geheel. Ook zijn impulsen aan onderwijs en wetenschap 
– binnen het geheel van Nederland mogelijk bescheiden, maar voor het bisdom 
Haarlem van richtinggevende betekenis – bouwen voort op zijn ervaringen als 
docent aan Warmond en Hageveld en op zijn bestuurlijke betrokkenheid bij het 
Thijmgenootschap en de Radboudstichting. Aan de andere kant zet Aengenent dui-
delijk een aantal religieuze thema’s neer. Hij stimuleerde de beleving van bedevaar-
ten en bouwde daarvoor nieuwe kapellen en terreinen, hij stimuleerde de vestiging 
en ontwikkeling van een aantal religieuze organisaties, hij knoopte doelbewust aan 
bij de regionale religieuze historie van het bisdom Haarlem, en hij bevorderde de 
liturgische vernieuwing mede door de bouw van enkele toonaangevende kerken.

Op het eerste gezicht lijken de twee inhoudelijke lijnen – het sociale en het 
religieuze – los van elkaar te staan. Maar juist in wat de liturgische beweging voor-
staat – door het betrekken van de gelovigen bij de liturgie ook de sociale geest 
van de gelovigen in christelijke zin vormen – komt de intrinsieke verbondenheid 
tussen beide thema’s in het programma van Aengenent tot uitdrukking. Door aan 
te knopen bij de middeleeuwse geschiedenis van het bisdom Haarlem wilde hij 
de katholieken een eigen identiteit geven in de Nederlandse samenleving. Met het 
religieuze programma wilde hij de katholieken vormen in de christelijke geest zo-
dat ze op sociaal en politiek terrein het verschil konden maken. En in zijn sociale 
activiteit maakte hij inhoudelijk en bestuurlijk de kaders duidelijk waarbinnen die 
activiteit binnen de Nederlandse samenleving zich diende te ontwikkelen. Aen-
genent droeg als bisschop onmiskenbaar bij aan de gesloten opbouw van kerk 
en katholieke organisaties in Nederland, maar zijn focus daarbij lag op de inzet 
van de kerk, de gelovigen, en hun organisaties in de Nederlandse samenleving als 
geheel, ten behoeve van heil en welzijn van die samenleving.

109  Bank, Aengenent, p. 38.
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11.1 Ziekte

Na de wijding van de priorij van de benedictijnen in Egmond werd duidelijk dat 
het met de gezondheid van Aengenent niet goed ging. Op de terugweg klaagde hij 
volgens Bank over transpiratie en benauwdheid en hij vroeg:

‘[…] kan het dak van de auto niet open?’ De volgende morgen stond ik beneden aan de 
trap, toen de bisschop zijn kamer verliet. Met twee handen hield hij zich aan de leuning 
vast. Hij lachte verlegen en zei: ‘’t gaat niet zo goed met mij’.1

De huisarts, dokter Tervooren, werd erbij geroepen en die verwees hem naar de 
Mariastichting. De diagnose was snel gesteld: leverkanker in een vergevorderd 
stadium. Maar dat nieuws werd niet direct in de openbaarheid gebracht. Ook in 
het bijzijn van zijn vriend Aalberse sprak hij er niet over. Toen die begin juli bij 
Aengenent op bezoek was2 vond hij hem er slecht uitzien. ‘Hij was echter opge-
wekt en spraakzaam als altijd’. Op 12 augustus was Aalberse weer op bezoek. 
‘Hij was toen ongesteld, klaagde over zijn maag, maar hij zat toch op, rustig zijn 
krant lezende’.3

Zelfs voor zijn eigen familie bleef de gezondheidstoestand van Heeroom ver-
borgen, zoals blijkt uit de herinneringen van zijn nicht Trees:

Toen ik begin Aug. ’35, aan ’t eind van ’n Graalcursus voor ’n kort bezoek bij hem kwam, 
schrok ik. ‘Bent U ziek?’ O nee, er was niets aan de hand! ’n Kleine darmstoornis. Hij 
moest pap eten en ’n boterhammetje met jam. Maar echt, hij mankeerde niets! Maar ik 
geloofde er niets van, hij zag er zò ziek uit. Toch moesten we komen logeren, Hermien 
en ik, maar toen bemerkten we heel goed, dat ’t verkeerd ging. Hij wandelde niet meer 
(wat hij altijd ’n uur per dag gedaan had), liep slecht, was af en toe z’n evenwicht kwijt, 
viel zo maar neer, maar nee, hij mankeerde niets en deed z’n werk nog zoveel mogelijk. 
Eerst gebeurde er nog iets droevigs. Hermien haar vader overleed plotseling. Ik bracht 
haar naar Warmond en ging weer terug naar Heeroom. Die ging zienderogen achteruit. 
De laatste H. Mis die hij opdroeg was voor Hermien d’r vader.

Toen waarschuwde ik m’n vader en moeder, ze kwamen, maar nog steeds was ’t ‘ik ben 
heus niet erg ziek’. De dokter zei tegen ons ‘Ik heb nog nooit zo’n moeilijke patiënt 
gehad. Hij is werkelijk doodziek, maar wil ’t niet zien en maakt me van alles wijs’. En 

1 Bank, Aengenent, p. 42.
2 Een van de vele bezoeken waarbij hij om 19:00 uur kwam, om 21:00 uur deelnam aan het avondgebed, bleef 
souperen en pas tegen 23:00 uur als alle politieke beslommeringen besproken waren naar huis ging.
3 daal 16.09.1935.
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dat voor zo’n eerlijk mens! Kanker dokter? Waarschijnlijk wel! Toen kon hij niet meer. 
’t Laatste bezoek dat hij kreeg was van minister Aalberse. Toen wilde hij dat ik ook naar 
huis ging, ik moest trouwens ook naar school. Toen kreeg de dokter hem eindelijk zover, 
dat hij naar ’t ziekenhuis ging. Maar niet met de ziekenauto!! Is nog geopereerd, maar er 
was niets meer aan te doen. Kanker aan de lever.

Aalberse schrijft in zijn dagboek dat men aanvankelijk niet wilde opereren, van-
wege de slechte gezondheidstoestand van de patiënt, maar het uiteindelijk toch 
gedaan heeft. Daags voor de operatie bezocht hij hem. Opgewekt zei Aengenent: 
‘Hallo! Dat had ik nooit kunnen denken, dat er nog eens een Excellentie aan mijn 
bed zou zitten!’ Aalberse reageerde gevat terug: ‘En ik had nooit gedacht, dat ik 
nog eens een bisschop in zijn bed zou zien liggen!’.4

Op 15 augustus stond een berichtje in de katholieke kranten dat de bisschop 
voorlopig verhinderd was zijn audiënties te geven wegens een lichte ongesteld-
heid, en ten gevolge daarvan opname in de Mariastichting. Dit zorgde nog voor 
enige beroering, want een journalist had blijkbaar gemeend de kop van het artikel 
te moeten aanpassen ‘aan de eisen van de moderne journalistiek’, dit geheel tegen 
de zin van het bisdom en de tekst van het persbericht. Het gaat blijkbaar om 
het stukje op de voorpagina van de Volkskrant, met de ondertitel ‘Ter observatie 
opgenomen in de Mariastichting’. In brieven van 16 en 24 augustus neemt de 
Verenigde Katholieke Pers voor deze wijziging de volle verantwoordelijkheid. 
Op een van de brieven heeft een medewerker van het bisdom, mogelijk vicaris 
Pichot geschreven:

Wanneer men de berichten van het bisdom niet in overeenstemming acht met de eischen 
gesteld door de moderne journalistiek, dat men die berichten dan maar niet moet opne-
men. De courant vraagt om berichten van ’t bisdom, niet andersom. Ik vind ’t een courant 
van niets.5

Die opmerking is blijkbaar in deze vorm bij L.M. Weterings van de Katholieke 
Pers gekomen, die ook de tweede brief heeft getekend. Op 28 augustus schrijft 
hij in een persoonlijk briefje: ‘In dezen toon heb ik nog nooit een brief van het 
Bisdom ontvangen’. Hij bezweert het misverstand te willen begraven en voortaan 
elk bericht ongewijzigd op te nemen.

Uw vriendelijke toon aan de telefoon was voor mij nog ‘es bewijs, dat u bereid zijt het 
misverstand te begraven. Natuurlijk stellen wij prijs op de berichten van het Bisdom. U 
heeft mijn verzekering, dat voortaan noch in den vorm, noch in den inhoud der berichten 
iets gewijzigd zal worden. Dit moge voldoende zijn van op den ouden voet door te gaan.6

De mededeling over de ziekte van de bisschop riep een stroom van medeleven 
op.7 Vele priesters die hem danken voor de felicitaties bij hun priesterfeest namen 
de gelegenheid te baat om te informeren naar de gezondheid van de bisschop. 
Ook De Graal, de nuntius, en zelfs de Paus (‘[…] zendt hem Zijn bijzonderen 

4 daal 16.09.1935.
5 nha hlm 1690.
6 Ibid.
7 De hier genoemde blijken van medeleven zijn alle bewaard in nha hlm 1690.
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apostolischen zegen als onderpand van de hemelsche vertroostingen.’) stuurden 
bericht om hun betrokkenheid te tonen. Collega-bisschoppen lieten blijken op de 
hoogte te zijn, en gelovigen op bedevaart stuurden hun groet, evenals parochie-
besturen. Ook individuele gelovigen schreven hun bisschop brieven en kaarten. 
Aandoenlijk zijn de briefjes van de broertjes De Weijer, in prachtig schoonschrift.

Beste Bisschop, vanmorgen vertelde papa dat in de krant stond, dat U in de Mariastich-
ting lag. Dat vond ik erg jammer en ik hoop, dat u weer gauw beter mag zijn. Het is 
vandaag feest van Maria en ik zal een Weesgegroetje voor U bidden, Joop

Beste Bisschop, toen wij vanmorgen uit de H. Mis kwamen hoorde ik dat U ziek was. En 
ik dacht ik zal gauw een briefje schrijven en wij wensen U allemaal spoedig beterschap, 
Peet

Ondertussen was de familie van Aengenent nog steeds niet volledig geïnformeerd. 
Dit leidde tot ergernis. Op 18 augustus 1935 schreef zijn broer uit Buitenveldert 
aan secretaris Agterof:

Zou ik vriendelijk mogen verzoeken, zoo goed te willen zijn eens te willen mededelen 
hoe het met Monseigneur gaat? Ik zou wel aan Heerbroer zelf kunnen schrijven, maar ik 
begryp dat het beter is hem zoo weinig mogelyk te vermoeien. Daarom ben ik zoo vry 
bovenstaand verzoek tot U te richten, in de hoop dat U daaraan wel zult willen voldoen, 
U zult ons ten zeerste verplichten ons zoo af en toe eens op de hoogte te houden van het 
verdere verloop […].8

Op 29 augustus werd Aengenent bediend. Daarbij waren aanwezig proost en pre-
ses Taskin, de vicarissen Möllmann en Pichot, zijn biechtvader pater Reynenberg 
o.f.m., plebaan Westerwoudt, de secretarissen Bank en Agterof, en familieleden. 
Bank schrijft dat Taskin het na afloop van de plechtigheid niet kon laten om de 
bedrukte sfeer te doorbreken door te zeggen: ‘Doet u de groeten aan Hensen’, de 
in 1932 overleden priester en leraar van Aengenent waarvoor Aengenent de uit-
vaartmis had geleid.9 Vlak voor zijn dood bezocht deken Van Noort Aengenent. 
Daarvan bericht Bank: ‘Toen ik hem deelnemend toevoegde: wat heeft de hand 
Gods u zwaar getroffen, gaf hij ten antwoord: och ja, maar als God dat doet, zal 
het toch goed zijn; ik moet toch een voorbeeld geven, ook voor de Geestelijken’.10

11.2 Overlijden

Na de operatie, op zondag 1 september, bezocht Aalberse Aengenent weer in het 
ziekenhuis. Het was voor beiden duidelijk dat het einde nabij was. Aalberse be-
dankte hem voor de vriendschap en steun in de afgelopen drie decennia. Aengen-
ent dankte hem eveneens en zei: ‘Die vriendschap blijft en ik zal u blijven steunen. 

8  Ibid.
9  J.J. Henneman (1934). Mgr. Dr. Antonius H.L. Hensen Rotterdam 30/5 1854 – ’s-Gravenhage 4/12 1932. 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 49-61.
10  Bank, Aengenent, pp. 42-43.
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Tot weerziens!’. Dit waren de laatste woorden van Aengenent aan Aalberse.11 In 
de ochtend van maandag 2 september kwamen zijn secretarissen afscheid nemen. 
’s Middags kwamen zijn huisgenoten en het personeel van het bisschoppelijk pa-
leis. ‘Voor elk hunner had Mgr. nog enkele hartelijke en troostende woorden en 
met inspanning van zijn laatste krachten schonk hij hun zijn bisschoppelijken ze-
gen’. Toen de doodsstrijd in de laatste fase kwam werden de leden van het kapittel 
en de familieleden gewaarschuwd.

Zijn krachten waren echter reeds zozeer afgenomen, dat hij slechts luttele woorden ver-
mocht te uiten. De familieleden alsmede de hoogeerw. Deken van Haarlem, pastoor Son-
daal en dr. Hoge [de behandelende geneesheer] bleven tot diep in den nacht het ziekbed 
omringen met ontroerende maar helaas vergeefsche zorg. Schijnbaar was Mgr. Aengenent 
in de laatste avonduren buiten kennis, maar wanneer er aan zijn sponde de gebeden der 
stervenden werden gezegd, zagen de ontroerde getuigen van zijn laatste oogenblikken 
zijn lippen medebewegen. Omstreeks 12 uur trad de doodstrijd in zijn laatste stadium. 
Woorden werden niet meer gewisseld maar voortdurend stegen gebeden op rond het 
sterfbed van den kranke. Mgr. Aengenent werd in het laatste uur vrij hevig door be-
nauwdheid gekweld. Tegen half twee nam deze af en gaf Z.H. Exc. te midden van zijn 
familieleden den geest.12

Ook nicht Trees was daarbij aanwezig

3 september stierf hij, ’s nachts om half 2. We waren er allemaal bij. ’t Was ’t eerste sterf-
geval, dat ik meemaakte. Over deze dagen zou nog veel te vertellen zijn. De prachtige 
rouwkapel in z’n huis, de indrukwekkende begrafenis in Overveen. Maar we waren hem 
kwijt, nog maar 63 jaar oud. Één keer zijn we nog in z’n huis geweest. We mochten alle-
maal ’n herinnering uitzoeken.

Voor het overlijden lag een protocol gereed. Verschillende mensen – familieleden, 
dekens, de proost van het kapittel en de preses van de opleidingen, maar ook mi-
nister Aalberse – moesten worden geïnformeerd. De pastoors van Haarlem wer-
den opgeroepen een half uur de klok te luiden, de metten te zingen om 19:00 uur, 
drie heilige missen te lezen, en de vlag half stok te hangen. Katholiek Haarlem 
werd opgeroepen op de dag van de begrafenis de vlag half stok te hangen, op het 
bisdom met paarse wimpel. Uitvaartonderneming Zwaneveld verzorgde de uit-
vaart, met de opdracht: ‘Gespecificeerd kosten opgeven. Geen cent wordt betaald 
boven de opgave’.13 De kist moest worden aangeleverd, het vervoer van de Marias-
tichting naar de Nieuwe Gracht met lijkkoets en twee volgrijtuigen georganiseerd, 
daarna het vervoer van de Nieuwe Gracht naar de kathedraal met lijkkoets en 
twee volgrijtuigen, tenslotte van de kathedraal naar het kerkhof van de parochie te 
Overveen (waar de bisschoppelijke grafkelder is) met 20-25 volgrijtuigen. Verder 
moest de chapelle ardente in het bisschopshuis worden ingericht, diverse verlo-
ven van de burgemeester geregeld, het rouwregister neergelegd, en de publieke 
rouw op de Nieuwe Gracht (lantaarns omfloerst) verzorgd. Ook werd er een lees-

11  daal 16.09.1935.
12  nha hlm 1690.
13  Ibid.
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rooster voor de chapelle ardente op woensdag, donderdag, en vrijdag opgesteld.
In de Mariastichting werd het lichaam in een loden kist gelegd, die geplaatst werd 

in een licht gebeitste, met eenvoudig beeldhouwwerk versierde eikenhouten kist. 
Op dinsdag om 17:00 uur haalde Taskin de kist met het stoffelijk overschot op. Dit 
werd door tien dragers en gevolgd door enkele hoge geestelijken in een rouwkoets 
geplaatst, die door twee paarden getrokken werd. Terwijl de klok van de kapel van 
het ziekenhuis luidde en de rouwstoet zich in beweging zette, keek het verplegend 
personeel het na. De krantenberichten maken melding van de vele vlaggen die 
halfstok hingen met paarse rouwwimpel, en dat vele mensen onderweg stil bleven 
staan. Ook bij het bisschoppelijk paleis stonden veel mensen. De kist werd het 
paleis binnengedragen, en in de gang stonden de huisgenoten en het personeel. De 
bisschop werd opgebaard in de Spiegelzaal tegenover de ingang. Die was versierd 
met zwaar rouwfloers met witte franje en kwasten, en tegen de achterwand stond 
een klein altaar. Tussen zes, op zwarte kandelaars gestoken kaarsen stond de lijk-
kist met het opschrift: Joannes Dominicus Joseph Aengenent Episcopus Harle-
mensis, zijn geboortedatum, en wapenspreuk. Daaronder was een kruis dat oprees 
uit een anker afgebeeld, en daar weer onder de woorden pax tecum (vrede zij met 
u). Aan het hoofdeinde lag de mijter en naast de kist lag de bisschopsstaf. Aan 
het voeteneind lagen op een kussen, waarop het wapen van de bisschop was ge-
borduurd, de tekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid (kalot, handschoenen, 
hoed, en stola) en zijn koninklijke onderscheidingen. Op een tafeltje stond een 
wijwaterbakje met een palmtakje. De ruimte was versierd met palmen en laurier-
struiken. Regelmatig werd in de rouwkapel de eucharistie opgedragen en gebeden 
voor de zielenrust van de overledene. Samen met twee vrouwen van Bethanië hiel-
den twee leden van de Katholieke Jeugd Centrale en twee Graalmeisjes de wacht.14

De daaropvolgende dagen kwam er veel bezoek in het bisschoppelijk paleis. 
Op een strikt georganiseerde wijze trokken alle sociale verenigingen, groepen, en 
jeugdbewegingen langs. Op woensdag 4 september bezocht om 10:30 uur het ka-
pittel de overledene en kwamen om 11:00 uur de leerlingen van de hoogste klassen 
van de katholieke meisjesscholen. Om 16:00 uur de katholieke vrouwenorganisa-
ties en om 20:00 uur de katholieke vrouwelijke jeugdorganisaties. Op donderdag 
5 september om 11:00 uur de hoogste klassen van de katholieke jongensscholen. 
Van 12:00-13:00 uur was die dag de officiële condoleance. Om 20:00 uur kwamen 
de mannelijke jeugdorganisaties en om 21:00 uur de katholieke mannenorgani-
saties. Op vrijdag 6 september van 11.00-12:00 uur kon ‘voor iedereen, die zulks 
wenscht’ de baar bezocht worden. Om 14:00 uur kwamen staf en studenten van 
Hageveld. De groepen verzamelden zich in de Jozefkerk in de Jansstraat waar het 
De Profundis in het Nederlands gebeden werd. Onder het bidden van de rozen-
krans trok de stoet in stilte naar het bisschoppelijk paleis. Twee aan twee ging men 
in de spiegelzaal naar binnen. Rond de baar werd de rozenkrans hardop gebeden. 
Verder biddend werd de weg vervolgd naar de Paterskerk op de Groenmarkt, 
waar ter afsluiting het In Paradisum en het Deus cui proprium werd gebeden en de 
stoet zich ontbond. Alle organisaties voerden hun vaandels rouwomfloerst mee.

14  Zie voor de beschrijving de krantenberichten in nha hlm 1690.
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11.3 Begrafenis

Vrijdag 6 september om 16:45 uur vertrok de lijkkist met een stoet geestelijken 
onder leiding van de kapittel-vicaris mgr. Taskin via de Kinderhuisvestsingel, de 
Wilhelminastraat, en de brug bij de schouwburg naar de kathedraal aan de Leid-
sevaart. Daar werd de kist in het koor opgebaard. Op de route stonden duizen-
den belangstellenden. Terwijl het volk buiten moest wachten werd de kist in een 
plechtige processie naar het hoofdkoor gebracht. Om 19:30 uur werden onder 
leiding van Taskin de metten gezongen in het bijzijn van de geestelijkheid van het 
bisdom en vele gelovigen. Op zaterdag 7 september vond de uitvaart plaats onder 
leiding van mgr. Hopmans, de bisschop van Breda. Eerst zat hij de lauden voor en 
om 10:00 uur de uitvaartmis. Vele andere bisschoppen waren eveneens aanwezig: 
mgr. Diepen van Den Bosch, mgr. Guillaume Lemmens van Roermond, mgr. 
Biermans van Uganda, de apostolisch administrator mgr. Smets van de Kaukasus 
en Iran, mgr. Jan Olav Smit (kanunnik van de Sint Pieter en voormalig apostolisch 
vicaris van Noorwegen), de bisschop van Kumasi in Ghana mgr. Paulussen, de 
apostolisch prefect van Jabalpur in India mgr. Dubbelman, de apostolisch vicaris 
van Curaçao mgr. Verriet, en nog enkele andere, niet nader te identificeren pre-
laten, deels met hun secretaris.15 Natuurlijk waren de geestelijken van het bisdom 
aanwezig, diplomatieke vertegenwoordigers, politici en tweede Kamerleden, ver-
tegenwoordigers van ordes en congregaties.

Na de plechtigheden in de kathedraal ging de stoet over de Wilhelminastraat, de 
Zijlbrug, en de Zijlweg naar Overveen. De lijkroute werd afgezet door leden van 
de katholieke jongensbeweging en De Graal. Foto’s laten zien dat de bevolking 
massaal was uitgelopen om de stoet met paarden, wagens, en koetsen te bekijken. 
De laatste plechtigheden werden door vicaris Pichot en secretaris Bank verricht, 
waarbij door de zesde klas van het kleinseminarie Hageveld gezongen werd. De 
lijkrede hield mgr. Taskin, die wees op de gelijkenis van bisschop Aengenent met 
zijn naampatroon:

Mgr. Aengenent heeft onder ons willen zijn Joannes, de apostel der liefde: Apostel van 
de liefde tot God en – omdat ware Godsliefde zich uit en vervolmaakt in liefde voor de 
menschen – ook apostel der naastenliefde. Aan allen, voor allen en in alles zich zelven 
geven, goed zijn en blijmoedig en hartelijk en behulpzaam en vredebrengend, dat was zijn 
vreugde en zijn leven; hierin lag het eigenlijke kenmerk van zijn karakter. 16

Deze spiritualiteit, deze liefde voor de mensen had Aengenent tot de bestudering 
van het sociale vraagstuk gebracht, aldus Taskin. Daarna werd Aengenent bijge-
zet in de bisschoppelijke grafkelder. ‘Traag schuift de kist dan den grafkelder in 
waar Haarlem’s bisschoppen den jongsten dag verbeiden’.

15  Ibid.
16  Ibid.
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De lijkkist met het stoffelijk overschot van Aengenent wordt opgehaald bij de Maria-
stichting (KDC).

De chapelle ardente in het bisschoppelijk paleis (KDC).
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De kist in de kathedraal (KDC).

Graalmeisjes brengen een vaandelgroet aan de rouwstoet (KDC).
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De rouwstoet op de R.K. begraafplaats van Overveen (KDC).

De deur naar de grafkelder van de bisschop-
pen van Haarlem: Locus depositionis Epis-
coporum Sanctae Ecclesiae Harlem (ES).

Grafplaat Aengenent (ES).
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11.4 Onvrede

Ondanks of misschien wel juist vanwege de indrukwekkende plechtigheden 
voelden vier instanties zich genoodzaakt een klachtenbrief te schrijven aan het 
bisdom. Nog voor de begrafenis, op 5 september 1935, kwam er een klacht van 
het rk Journalistenverbond, afdeling Noord Holland. De aanleiding was dat het 
bisdom speciaal voor de begrafenis een persbureau had ingericht, waarin twee 
katholieken werkzaam waren die niet waren aangesloten bij het rk Verbond. Een 
tweede klacht betrof eveneens de pers. Al op 7 september 1935, dus op de dag van 
de begrafenis, schreef drukkerij Spaarnestad te Haarlem, waar menig katholiek 
blad gedrukt werd en waar het bisdom ook financieel en bestuurlijk bij betrokken 
was, in een ontstemde brief dat het bestuur geen uitnodiging had ontvangen voor 
de rouwdienst. 

Het spijt ons dat wij voor een dergelijk uitnodiging niet in aanmerking konden komen. 
Onze Vennootschap, welke zich bijzonder op katholiek gebied beweegt, wier statuten in 
haar diverse bepalingen wel zeer de waarborg van katholiciteit geven, en die zich in de 
loop der jaren vele zeer belangrijke geldelijke opofferingen getroostte ten behoeve van de 
katholieke zaak in het bisdom, is daarmede ernstig gepasseerd.17

Een derde brief betrof de publicatie van een bidprentje. Ars Catholica had er al 
op 2 september eentje laten maken, en daarvoor bisdommelijke goedkeuring ge-
kregen. Nu dreigde deze uitgever De Maasbode met gerechtelijke stappen, indien 
deze krant niet haar plaatje zou nemen. Als reactie op de brief van De Maasbode 
aan het bisdom van 10 september schreef Agterof aan Taskin dat hij de zaak wilde 
laten rusten.

Een vierde boze brief kwam op 10 september 1935 van de hoofdaalmoezenier 
van leger en vloot – zijn naam is niet leesbaar – omdat hij geen persoonlijke uit-
nodiging had ontvangen voor de uitvaart. Daardoor had hij ook geen behoorlijke 
plaats bij de plechtigheden en zat hij niet op het priesterkoor. Hij beschouwt 
het als een vergissing want Aengenent had volgens hem altijd veel waardering 
voor het instituut. Hij sprak nog kapelaan Determeijer aan (‘Maar die jonge man 
maakte op mij den indruk van geen toeten of blazen te weten en nooit van een 
Hoofdaalmoezenier en van mijn naam gehoord te hebben’) en daarom wenkte hij 
naar Herman Agterof (blijkbaar de geadresseerde) want die

[…] zal de situatie wel aanvoelen en zelfstandig genoeg zijn om mij, mede om onze fami-
lierelatie, in deze van dienst te zijn. Ik vergiste mij zeer, want ik trof daar niet ‘Herman 
Agterof’, maar een tamelijk onvriendelijken Secretaris, die mij met een kortaf ‘ik heb geen 
tijd’ doorstuurde daarheen, vanwaar ik reeds gekomen was.

Het ging hem niet om hemzelf, maar om het instituut, de aalmoezeniers worden 
vooral in het Haarlemse weinig gewaardeerd, er is weinig medewerking, het is 
een openbare blijk van weinig waardering, wat moeten de officieren en de re-
gering wel niet denken. In de marge van de brief staat met handschrift geschre-

17  Ibid.
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ven: ‘11 sept. Excuses voor onvrijwillig verzuim. Persoonlijk niets mee te maken, 
hooge waardering voor het werk’.18

11.5 De boedelverdeling

Na de begrafenis moest de boedel van Aengenent worden opgemaakt.19 Al op 30 
maart 1929 had hij een testament opgemaakt waarin hij alles naliet aan het bis-
dom, en de vicaris-generaal als executeur aanstelde. Op 29 augustus 1935 schreef 
hij deze wens nog eens op, maar nu met een bevend handschrift, en hij benoem-
de Pichot als zodanig. Op 30 augustus 1935 ondertekende hij met een bevend 
handschrift twee briefjes, waarin hij aan Pichot de volledige volmacht verleen-
de het bisdom te besturen en hem toestemming gaf om een bisschop te vragen 
de heilige wijdingen te laten toedienen (litterae dimissoriales te geven). In het 
archief Aengenent bevinden zich nog andere wilsbeschikkingen, allen gedateerd 
op 1 september 1932. Aan ieder van de dienstboden moest na zijn dood uit het 
fonds Aengenent een jaarlijks bedrag worden uitgekeerd, en wel voor ieder jaar 
dat ze hem gediend hebben ƒ 20,–. Uit hetzelfde fonds moest aan ‘mejuffrouw’ 
Hermine Paardekoper zolang zij leeft jaarlijks ƒ 520,– in vier termijnen worden 
uitgekeerd als rente van het kapitaal dat zij daarin gestort had. In de laatste be-
schikking schreef Aengenent de executeur een gedetailleerdere besteding van de 
opbrengsten van het fonds voor:

Uit het fonds Aengenent, dat ik zelf gevormd heb en dat bestemd is voor behoeftige stu-
denten van de drie seminarieën, moet na mijn dood worden uitgekeerd:
1  aan mijn broeder Joseph (en na zijn eventuele overlijden aan zijn weduwe Maria  Laudy) 

jaarlijks tot aan zijn of haar dood ƒ 1000,00 uit te betalen in vier termijnen
2  aan mijn broeder André (en na zijn eventueel overlijden aan zijn weduwe Dina van 

Kan) jaarlijks tot aan zijn of haar dood ƒ 1000,00 uit te betalen in vier termijnen.
nb deze jaarlijkse som van ƒ 1000,00 aan mijn broeder André staat geheel los van de 
schuldbekentenis van ƒ 5000,– die mijn broeder beziet als een vordering op genoemd 
fonds Aengenent en waarvoor hem jaarlijks ƒ 250,00 aan rente wordt uitbetaald.

Na het overlijden van Aengenent bleek dat de omvang van het fonds bij lan-
ge na niet toereikend was voor het doen van de uitkeringen. Op 26 maart 1936 
schrijft Pichot aan de nieuwe bisschop Huibers de uitkomst van de berekening 
van de nalatenschap van Aengenent. De staat van bezittingen laat aan meubilair 
en onroerend goed ƒ 312,– zien, ƒ 451,– aan aanwezige contanten, een schuldbe-
kentenis op het kerkbestuur van de Liduinaparochie te Haarlem van ƒ 2.500,–, in 
totaal ƒ 3.263,– Daartegenover staan verschillende rekeningen (garagekosten voor 
vervoer rond de begrafenis, abonnementen, artsen, Mariastichting) en kerkelijke 
diensten en fooien totaal ƒ 5.357,21. De opbrengst van de verkoop van het gedach-
tenisboekje was ƒ 26,35 waardoor er een nadelig saldo van ƒ 2.067,36 ontstond. 
In zijn brief naar Huibers neemt Pichot niet alle eerder berekende en nog te ver-

18  Ibid.
19  nha hlm 1689.
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wachten inkomsten mee,20 en presenteert hij een tekort van bijna ƒ 5.000,–. Door 
een overname van een aantal schuldbekentenissen en een bijdrage uit het fonds 
Aengenent kon de schade beperkt blijven. Pichot constateert vervolgens dat de 
door Aengenent vastgestelde toezeggingen aan verschillende personen niet uit het 
fonds betaald kunnen worden. Omdat toch niemand de precieze formulering van 
de wilsbeschikkingen van Aengenent kent, stelt hij voor om de uitkeringen te 
verlagen:

Omdat toch niemand het weet wat Mgr. bepaald heeft – de bepalingen zijn natuurlijk 
berekend geweest op een veel groter fonds hetgeen bij een langer leven het geval zou zijn 
geweest, meende ik u te mogen voorstellen de uitkeringen op 80% van het gevraagde te 
stellen onder de uitdrukkelijke conditie dat bij vermindering der inkomsten ook naar 
evenredigheid de uitkeeringen zullen verminderen.21

Daarmee was dit deel van de erfenis van Aengenent afgehandeld.

20  Zo is te verwachten in 1936 nog royalties uitgekeerd zijn.
21  nha hlm 1689.
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Het relatief korte leven van Joannes Aengenent, en zeker zijn regeerperiode als 
bisschop was kort, bevat een breed spectrum aan thema’s en een tomeloze be-
stuurlijke en publicitaire activiteit. Al tijdens zijn periode als docent op Hageveld 
profileerde hij zich in zijn eerste publicaties op sociaal-filosofisch gebied. Tot zijn 
benoeming als bisschop schreef hij over de filosofische premissen van ideologi-
sche stromingen, over de fundamenten van de sociologische en psychologische 
wetenschappen, over de rol van de kerk in de samenleving, en met name over 
sociale kwesties: vrouwen en opvoeding, organisatie van arbeid en arbeiders, oor-
log en vrede. Deze publicaties trokken de aandacht en hij werd betrokken bij de 
opbouw en coördinatie van de sociale organisaties in het katholieke milieu, zoals 
dat in de katholiekendagen en de Katholieke Sociale Actie vorm kreeg. Vanuit 
die positie oefende hij invloed uit op de katholieke pers, de katholieke partij, de 
vakorganisaties, de vrouwenbeweging, de katholieke wetenschap, en vele andere 
gebieden van het katholieke leven. Buiten de kerk en het katholieke milieu werd 
dit gehonoreerd met het lidmaatschap van de Hoge Raad van Arbeid. Als bis-
schop bleef hij doorgaan met het stimuleren van het katholieke organisatieleven, 
aangevuld met stimulansen aan het katholieke spirituele leven. Ook sprak hij zich 
krachtig uit tegen het nationaalsocialisme. Zijn pontificaat werd overschaduwd 
door de financiële crisis, die werd veroorzaakt door het katholieke bouwpro-
gramma, hoewel dat niet los gezien kan worden van de algehele economische 
recessie. Het is een opmerkelijke levensloop voor iemand die uit zeer eenvoudige 
verhoudingen afkomstig was. Wat was nu de rode draad in het leven en werken 
van Joannes Aengenent, de socioloog en de bisschop?

Programma

Achteraf bezien schreef Aengenent in het voorwoord van het boek Sociale pries-
ters in Frankrijk1 al beknopt zijn hele programma op:

Reeds lang genoeg is het individualisme een ramp geweest voor Europa en de geheele 
beschaafde wereld. Alleen de organisatie zal bij machte blijken, om nieuw bloed te doen 
stroomen door de maatschappij, die te sterven ligt, en die ongetwijfeld reeds lang zou zijn 
weggekwijnd, indien de idee van organisatie het bijna uitgedoofde leven sedert eenigen 
tijd niet had aangewakkerd. […] Ook al had Leo xiii in zijn Rerum Novarum niet de 

1 Uitgegeven bij J.W. van Leeuwen, Leiden, 1906.
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Kerk aangewezen als een der elementen, die aan de oplossing der sociale quaestie moeten 
medewerken, dan zou het toch voor ieder die onbevooroordeeld is, duidelijk moeten 
zijn, dat de Kerk en hare bedienaren het recht hebben niet alleen, maar ook den plicht, 
om hunne stem daarin te doen hooren. Het recht. – En dat ontleent de Kerk, behalve aan 
hare zending door Jesus Christus, ook aan de historie. […] Zij heeft daartoe echter tevens 
den plicht. […] Bij de uitoefening van haar geestelijke bediening heeft de Kerk dan ook 
altijd getracht tevens de tijdelijke belangen harer kinderen te bevorderen […] Na den 
herhaalden oproep van Leo xiii en Pius x, na de aanwakkering door de bisschoppen van 
de geheele wereld, treden telkens breeder scharen op van priesters die beseffen, dat zij, als 
de aangewezen opvolgers van den H. Stephanus en den H. Laurentius, niet alleen te zor-
gen hebben voor het uitdeelen van aalmoezen en het lenigen van nijpenden nood, maar 
dat hun taak van liefde ook bestaat in het voorkomen van armoede, door den arbeider te 
helpen bij zijn streven naar verbetering.

Als eerste springt in zijn werk de principiële, consequente, en constante afwijzing 
van het liberalisme in het oog. Veel sterker dan tegen het socialisme ageerde Aen-
genent tegen het liberalisme, dat sinds de Franse Revolutie de westerse samenle-
ving zo principieel veranderd had en heeft. Het liberalisme heeft ervoor gezorgd 
dat de organische banden in de samenleving werden omgezet in functionele ban-
den. Daardoor is het idee van naastenliefde en saamhorigheid verdwenen en letten 
de mensen alleen op hun eigen belang. Met name de bezittende klasse spreekt 
hij aan op de groeiende sociale verschillen en op haar verantwoordelijkheid voor 
het algemeen belang. Vanuit deze opstelling ontwikkelt hij gedachten over de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, over sociale verzekeringen, en de analogie-
en met de middeleeuwse standen waardoor in een andere context de organische 
banden tussen mensen weer vorm kunnen krijgen. Filosofisch zet hij zich sterk af 
tegen de hegeliaanse opvattingen, waarin naar zijn oordeel een extreem individu-
alisme verabsoluteerd wordt. God als absolute norm verdwijnt in die visie achter 
de horizon, alles wordt aan de tijdelijke menselijke normen van deze wereld afge-
meten, en dan met name aan de normen van een elitaire groep. Het materialisme 
voert daardoor de boventoon, in plaats van de hogere zedelijke normen waar-
toe de mens geroepen is. Tenslotte heeft het liberalisme ervoor gezorgd dat kerk 
en staat gescheiden worden, waardoor de maatschappelijke ontwikkelingen niet 
meer door een bovennatuurlijk, goddelijk perspectief kritisch aangesproken wor-
den, om niet te zeggen willen worden. Om zich heen ziet hij de gevolgen hiervan, 
die hij wil bestrijden, en gezien hun sociale positie komen die gevolgen met name 
bij de katholieken aan. Voor het socialisme heeft hij meer sympathie, hoewel ook 
dit krachtig wordt afgewezen: vanwege de materialistische uitgangspunten die 
onwetenschappelijk zijn, vanwege de oproep om via klassenstrijd de samenleving 
te veranderen, en vanwege de oproep tot socialisatie van de productiemiddelen. 
Alleen de sociale beginselen van de katholieke kerk boden de juiste en volledige 
visie op de oorzaken van en oplossingen voor de sociale kwestie.

Het tweede wat in het werk van Aengenent in het oog springt, is de noodzaak 
tot organisatie. Alleen doordat mensen zich organiseren kunnen de problemen 
in de samenleving, en in de eigen groep, worden aangepakt. En dan heeft hij al-
lereerst de heel concrete problemen van de katholieken voor ogen, in een tijd dat 
de verzorgingsstaat nog niet zo was uitgebouwd en het particulier initiatief de 
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aanzetten moest geven voor verbetering van de samenleving: positie op de ar-
beidsmarkt, huisvesting, onderwijs, politieke positie. Aengenent heeft door zijn 
inzet voor organisatievorming een wezenlijke bijdrage geleverd aan oplossingen 
voor de problemen van mensen, maar droeg daarmee ook bij aan wat de ver-
zuilde samenleving is gaan heten. Hij stimuleerde mensen steeds weer om lid te 
worden van de eigen organisaties en daarin te participeren. Dat had te maken 
met bestuurlijke katholieke machtsvorming, maar niet alleen. Hij wilde ook dat 
mensen lid zouden worden van organisaties omdat ze zich daarbinnen konden 
ontwikkelen, vormen, vaardigheden konden opdoen. En wanneer ze eenmaal ge-
kneed en gevormd waren in die katholieke geest, konden ze de ideeën omzetten 
in de samenleving, ten behoeve van het geheel van de samenleving. Want hij was 
ervan overtuigd dat de katholieke sociale leer de oplossing kon bieden voor de 
maatschappelijke vragen van zijn tijd, en dat moest in samenwerking met anders-
denkenden via politieke weg worden gerealiseerd. Aengenent nam daarmee bin-
nen zijn tijd een democratische positie in, zoals ook zijn ingrijpen in het conflict 
rond de Michaëlsbond binnen de rksp liet zien: als mensen goed gevormd waren 
konden ze ook meepraten en beslissen. Mensen op machtsposities gebaseerd op 
traditie (de katholieke adel) of economische posities (de werkgevers) respecteerde 
hij, maar hij kritiseerde ze ook indien nodig.

Op de derde plaats neemt in zijn denken de kerk een centrale rol in. De kerk 
is de instantie die – misschien niet direct, maar wel uiteindelijk – de leiding heeft 
over de sociale initiatieven van katholieken. Dat heeft ermee te maken dat in de 
opvatting van Aengenent wereldse zaken – zoals economie, opvoeding, vrou-

Aengenent aan zijn bureau 
in het bisschoppelijk paleis 
(privé).
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wenkwestie, armoede – een zedelijke, ethische, en daarmee theologische en gelo-
vige component hadden. En daarvan waren de bisschoppen als geestelijk leiders 
de hoeders. Tegelijkertijd waren de bisschoppen degenen die konden dienen als 
identificatiepersonen voor het geheel van de katholieke zaak, als hoeders van de 
eenheid, en konden ze bemiddelen of oordelen in de vele richtingen die op sociaal 
gebied opkwamen en om de voorrang streden. Zonder de bisschoppen was het 
sociale programma niet te realiseren, wat in de praktijk door het instituut van de 
geestelijk adviseur werd omgezet. Verder komt de centrale rol van de kerk naar 
voren in zijn oriëntatie op de pauselijke uitspraken. Hij zat in het laatste jaar van 
het kleinseminarie toen Rerum novarum werd gepubliceerd, maakte alle discus-
sies over de encycliek mee, en was in Rome toen Quadragesimo anno werd gepre-
senteerd. Aengenent was vertaler en uitgever van pauselijke encyclieken, refereer-
de in verschillende artikelen aan uitspraken van Pius x en Benedictus xv, had het 
idee Omnia instaurare in Christo in zich opgenomen, en voelde zich steeds gesti-
muleerd in zijn werkzaamheden door de Romeinse richtlijnen op sociaal gebied.

De kerk heeft tot deze sociale taak niet alleen het recht, maar ook de plicht. 
Op basis van haar goddelijke roeping en opdracht formuleert Aengenent deze 
taak van de kerk in het sociale domein. Hiervoor baseert hij zich ten vierde op 
axioma’s uit de thomistische filosofie die hem zozeer gevormd heeft: bij de behar-
tiging van de geestelijke belangen gaat de behartiging van de materiële belangen 
hand in hand, of preciezer, als de materiële belangen niet zijn gegarandeerd, kan 
de mens zich niet in vrijheid richten op zijn geestelijke, bovennatuurlijke roeping. 
In zijn sociologie speelt het thomisme een centrale rol. De sociale wetenschap 
is voor hem een filosofische, ze geeft de richting aan de manier waarop de sa-
menleving er idealiter uit moet zien, en verduidelijkt welke handelingen daarvoor 
gedaan moeten worden. In ethisch opzicht volgen daaruit de principes voor het 
individuele en sociale handelen. Het zijn voor Aengenent principes waar hij niet 
alleen als gelovige maar ook als wetenschapper achter staat. Het gaat voor hem 
om waarheden die ieder redelijk denkend mens kan begrijpen en kan inzien. Voor 
hem is er dan ook geen breuk tussen wetenschap en geloof, laat staan een schei-
ding: via de brug van het thomisme wil hij zich vanuit het geloof mengen in de 
wetenschappelijke debatten en daarbinnen werken aan de basisprincipes van de 
wetenschappen ten behoeve van de sociale en politieke praktijk.

Dat de geestelijken en leken uit naam van de kerk deze rol in de samenleving op 
zich nemen, is voor hem echter niet vanzelfsprekend. De oproep van Aengenent 
was niet alleen naar buiten toe gericht, maar ten vijfde ook naar binnen toe. Deel-
name aan de sacramenten – met name de Eucharistie – en het gebedsleven zijn be-
langrijk, zeer belangrijk, maar niet genoeg. Men dient zich daarnaast aan te sluiten 
bij de voor de eigen sociale positie voorziene sociale organisaties, en daarin actief 
mee te werken aan het belang van de groep en van de samenleving als geheel. Dit 
vereiste een grondige scholing, te beginnen met de priesters die aan de uitvoering 
ervan in de parochies leiding moesten geven. Het was het idee van zijn voorganger 
bisschop Callier om aanstaande priesters een sociologische cursus te geven zodat 
ze leiding konden geven aan de sociale organisaties en bekend werden met de 
sociale problematiek, en Aengenent heeft aan de realisatie van dat idee uitvoering 
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gegeven door zijn colleges, leerboek, en de leiding over de debatclub op Warm-
ond. Hij heeft er door zijn vele eigen bestuurslidmaatschappen ook het voorbeeld 
toe gegeven. In spiritueel opzicht houdt hij – zeker als bisschop – ter stimulering 
van deze houding de traditie van de kerk voor ogen. In zijn beleid stimuleert hij 
de bedevaarten, bevordert hij de komst van ordes, stimuleert hij congregaties om 
sociale taken op zich te nemen. Hij stimuleert samenvattend de ontwikkeling van 
het katholicisme als een brede cultuurvorm, voortbouwend op de middeleeuwse 
kerk, met Nederlandse wortels, maar aangepast aan de moderne tijd, van waaruit 
de vernieuwing van kerk en samenleving vorm kan krijgen om de kwalen van de 
moderne tijd te verhelpen.

Het laatste onderdeel in het programma van Aengenent was zijn inzet voor 
het algemeen welzijn. Natuurlijk stond voor hem, als man van de kerk en hoeder 
van de traditie, de kerk voorop en was het nodig de belangen van de organisatie 
te verdedigen. Maar we vinden genoeg aanwijzingen dat het doel dat hij voor 
ogen had groter en breder was, verder ging dan het instituut alleen, en verder dan 
de eigen gelovigen. Het zou te ver gaan om te zeggen dat hij de kerk als middel 
zag voor het doel, maar het ging hem uiteindelijk om heil (vanuit katholiek per-
spectief) voor de hele samenleving. Hier speelt zeker ook zijn neothomistische 
visie een rol. Het gaat voor Aengenent om evidente waarheden, die voor iedereen 
gelden, en die voor iedereen te begrijpen en te doordenken zijn. Die waarheden 
horen niet opgesloten te worden in de kerk, maar in de samenleving en praktijk 
gerealiseerd te worden. Over die waarheden mag gediscussieerd worden zodat op 
principieel niveau een richting aangegeven kan worden. In de opbouw van zijn 
teksten komt dat steeds weer naar voren: vanuit een grote belezenheid, ook van 
‘andersdenkenden’, probeert hij de positie van de ander te begrijpen en te waarde-
ren – toegegeven, in het licht van de katholieke leer. Die openheid en waardering 
voor anderen heeft via de link met Aalberse ook een politieke functie, want daar, 
in het democratisch politiek debat, moet samen met anderen de samenleving vorm 
krijgen. Aengenent stond bekend om zijn vriendelijkheid en duidelijkheid tegen 
iedereen, arm of rijk, in openbaar ambt of niet. Socialistische en liberale politici en 
wetenschappers memoreerden bij zijn overlijden deze karaktereigenschap.

Vorming binnen de kerk, van daaruit verbetering van de samenleving. Dat is sa-
menvattend het program van Aengenent. Vanuit de traditie van de kerk, vanuit 
de geloofsleer en sociale leer, door deelname aan de sacramenten, en door par-
ticipatie in de katholieke organisaties, moesten de gelovigen en overigens ook 
de geestelijken gevormd worden. En vanuit die vorming moest het katholicis-
me, moesten katholieken, de samenleving ingaan en de maatschappelijke noden 
bestrijden en zo de mensen en de samenleving als geheel brengen tot hun ware 
doel. In die zin vormt Aengenent een belangrijke brug in de ontwikkeling van het 
Nederlands katholicisme, een ontwikkeling die hij ook in zijn persoonlijk leven 
heeft doorgemaakt. Gevormd in het ultramontaans katholicisme dat zich afzette 
tegen de liberale Nederlandse samenleving van zijn tijd, bouwde hij in zijn tijd 
als docent mee aan de organisaties die de katholieken in eigen kring op een hoger 
maatschappelijk, economisch, politiek niveau brachten, en wees hij in zijn latere 
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jaren als docent en als bisschop de katholieken de weg naar de brede samenleving, 
waarbinnen de idealen gerealiseerd moesten worden. 

Beoordeling

Van de historici geeft alleen Voets een uitgebreidere evaluatie van Aengenent, 
waarbij hij zich voornamelijk beperkt tot de periode als bisschop.2 Voets schildert 
Aengenent af als een tragische figuur, onbegrepen in zijn eigen tijd, ten onder 
gegaan aan de passieve weerstand van de clerus, van wie de belangrijkste ver-
nieuwingen door zijn opvolger werden teruggedraaid. Het eerste citaat is uit het 
Biografisch Woordenboek:

Er is beweerd dat deze ontwikkeling [financiën], gevoegd bij het tragische verloop van de 
Graal, hem heeft ontmoedigd en verbitterd. Had hij in de opzet van zijn bisschoppelijk 
bestuur wellicht te hoog gegrepen of had hij de tijd niet mee? Het gedrag van kleinzielige 
figuren in het bisdom die hem dwars zaten en, achter zijn rug om, hem in Rome verdacht 
maakten verdroot hem zeer. Toch heeft deze bisschop voor de katholieke kerk in Neder-
land bijzonder veel betekend. Hij had immers een bezielende beweging van de Graal in 
het leven geroepen, te groots opgezet voor Nederland, maar wel goed als exportartikel. In 
Nederland is deze Graal verdwenen, maar zij bestaat nog in Duitsland, Engeland, Schot-
land, Australië en Amerika. Hij heeft de eenheid, die, mede door onderlinge rivaliteit, al 
vele jaren ontbrak, in het Nederlandse bisschoppencollege hersteld en zo de weg mede 
bereid voor een gezamenlijk optreden van het episcopaat in oorlogstijd. Hij heeft de se-
minarieopleiding in zijn bisdom door kwaliteitsverbetering op een hoger plan gebracht. 
Ook in de andere bisdommen werkte zijn voorbeeld in deze inspirerend. Zijn opvolger 
kon, door de omstandigheden gedwongen, niet alle plannen van hem geheel tot het ein-
de uitvoeren. Door zijn sociale houding, duidelijk geïnspireerd door de sedert Rerum 
Novarum gestimuleerde gedachten in de katholieke wereld, wist hij ook de Haarlemse 
geestelijkheid te attenderen op de sociale vragen.

In zijn bisdomgeschiedenis gaat Voets meer in op het karakter van Aengenent, 
zonder dat het oordeel daardoor trouwens positiever of gebalanceerder wordt. 
De verwachtingen ten aanzien van Aengenent waren hooggespannen, schrijft hij, 
en men verlangde van de bisschop teveel. Hij had door zijn leven op het seminarie 
weinig pastorale ervaring. Hij was volgens hem iemand die niet gemakkelijk een 
beslissing kon nemen, en zou zich in de modernistenstrijd afzijdig gehouden heb-
ben. Op het seminarie zijn dat voor Voets goede kwaliteiten, ‘[…] maar toen hij 
geroepen werd om de volle verantwoordelijkheid te dragen, zorgden deze zwak-
ke kanten van zijn persoonlijkheid ervoor dat hij niet aan alle verwachtingen kon 
beantwoorden’. Aengenent was van goede wil en wilde leider van de priesters 
zijn en hun vertrouwen winnen, ze moesten altijd gehoor bij hem kunnen vinden. 
Later in het boek schrijft hij dat Aengenent ‘[…] de man [was]die een aantal vast-
geroeste deuren in het bisdom wijd had opengegooid […]’, en de negatieve reactie 
van zijn priesters niet had verwacht.

2 Voets, Bewaar, pp. 220-221, 259; Voets, Aengenent.
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Hij stierf, eenzaam en verbitterd, omdat men zijn oprecht goede bedoelingen niet had er-
kend. Zijn opvolger J.P. Huibers, […] meende dat hij, nu er zoveel rumour was ontstaan 
omdat Aengenent zoveel had overhoop gehaald, eerst maar wat rust moest gaan brengen. 
Dat hield in dat er op bepaalde terreinen een stap terug werd gezet.

Met dat laatste bedoelt Voets met name de jeugdbeweging, waar jongens en meis-
jes weer gescheiden werden en de invloed van de leken ten gunste van de priesters 
werd teruggedraaid.

Voets concentreert zich als bisdomhistoricus sterk op het bisschoppelijk beleid 
en op de priesters, en neemt de periode van Aengenent als docent en bestuurder 
niet mee in zijn evaluatie. En als we alleen kijken naar het korte – en vanwege de 
financiële crisis en het bijsturen van De Graal zeker ook tragische – pontificaat, 
dan blijft het beeld hangen van een man die zijn ideeën niet heeft kunnen reali-
seren. Toch geven de schetsen van Voets een wat al te dramatisch beeld. Werd 
er inderdaad door geestelijken in Rome over hem geroddeld? In de archieven en 
de literatuur is niets te vinden wat daarop duidt. Het waren zeker niet alleen de 
omstandigheden die Huibers ertoe dwongen De Graal in te kaderen binnen de 
Katholieke Actie: Voets zelf geeft al aan dat Huibers een van de meest besliste te-
genstanders was, en bovendien moest Aengenent de inkadering in de Katholieke 
Actie tekenen, waarna Huibers in Rome de vruchten kon oogsten. Uit de berich-
ten over de leken-audiënties, en uit verschillende brieven, blijkt dat Aengenent 
ondanks zijn kortdurende kapelaanstijd wel degelijk een pastorale instelling had. 
Zijn krachtdadig bestuurlijk optreden aan de ene (binnen de rksp) en diplomatiek 
optreden aan de andere kant (de discussie stand-vak) laten geenszins een weife-
lende bestuurder zien. Voor de opmerking van Voets dat Aengenent in eenzaam-
heid en verbittering gestorven zou zijn, zijn ook weinig aanwijzingen te vinden.

Wat bij een beoordeling van Aengenent mee moet wegen, is dat hij leefde en 
werkte in een tijd van enorme veranderingen in kerk en samenleving. Het was 
de tijd waarin Nederland, ten opzichte van andere landen enigszins vertraagd, 
een modern land werd.3 De opkomende industrialisatie zorgde voor spanningen 
tussen arm en rijk en gooide vertrouwde sociale patronen omver. In de scholen 
moest het curriculum worden aangepast om de jeugd op deze nieuwe situatie 
voor te bereiden. Nederland werd steeds meer een natiestaat waarbinnen de gren-
zen tussen de verschillende bevolkingsgroepen (moesten) verdwijnen. Nieuwe 
wetenschappen kwamen op die de bestaande beelden van mens en wereld bekriti-
seerden. Ook was het een tijd van nieuwe politieke ideologieën, van socialisme en 
nationaalsocialisme, van revolutie en wereldoorlog. Tegelijk beleefde het eman-
ciperende katholicisme een enorme bloei. Zowel in ledental, in participatie en in 
aantallen organisaties, in zelfvertrouwen en expressie was het de bloeitijd van het 
het Rijke Roomse Leven. Van een gesloten en wereld-mijdend katholicisme was 
aan het eind van de negentiende eeuw, onder invloed van nieuwe theologische 
en filosofische ontwikkelingen, een weg afgelegd naar actieve participatie in de 
wereld. De binnenkerkelijke ontwikkelingen én de ontwikkelingen in de samen-

3 A. van der Woud (2015). De nieuwe mens: De culturele revolutie in Nederland rond 1900. Amsterdam: 
Promotheus.
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leving leidden ertoe dat er ook veel discussie en spanning kwam in de katholieke 
subcultuur. Binnen al deze veranderingen moest een weg gezocht worden. Aen-
genent heeft deze weg zowel als docent, als bestuurder, en als bisschop nadruk-
kelijk mede bepaald.

Op een aantal punten is zijn invloed evident geweest, hoewel Aengenent vaak 
als adviseur op de achtergrond bleef. Een interessant aspect is zijn bijdrage aan de 
opbouw van de verzorgingsstaat. Typerend voor de Nederlandse verzorgingsstaat 
is dat de opkomst ervan begeleid werd door principiële ethische en normatieve 
debatten, waardoor de uitbouw ervan ook langzamer van de grond kwam dan in 
andere landen.4 Met zijn geschriften mengt Aengenent zich in deze debatten (wel 
of geen verplichte verzekeringen?), hij wordt veel geciteerd, of expliciet om advies 
gevraagd. Bovendien had hij via Aalberse directe toegang tot de politiek, waarbin-
nen enkele van hun gezamenlijke ideeën werden gerealiseerd (de Publiekrechtelij-
ke Bedrijfs-Organisatie). Een ander aspect van de invloed van Aengenent, dat ove-
rigens nadere studie verdient, is zijn betekenis voor de opbouw van het katholieke 
organisatiewezen in de Katholieke Sociale Actie, in de sociale studiedagen, en in 
de katholieke sociale studieclub. Ook via de Katholiekendagen zat Aengenent 
op een schakelpositie tussen kerk en katholiek maatschappelijk middenveld, een 
positie die hij later in de bisschoppenconferentie ook weer moest innemen (waar 
immers beslist werd over de erkenning van katholieke organisaties). Tenslotte, 
relatief goed beschreven, is het optreden van Aengenent tegen het nationaalso-
cialisme, zowel in zijn eigen diocees als in de bisschoppenconferentie, alsook 
tegen antidemocratische en proto-fascistische tendensen in katholieke kringen.

Op een aantal andere gebieden is de invloed van Aengenent weliswaar duidelijk 
aanwezig, maar minder duidelijk te bepalen. Zijn uiteindelijke invloed in de dis-
cussie over de organisatie van de arbeiders is, onder meer door de ingewikkelde 
posities die werden ingenomen, moeilijk te waarderen. Het besluit van 1916 was 
objectief gezien een verlies voor de Leidse school. Aan de andere kant was de 
ontwikkeling naar nationale vakorganisaties ook binnen de katholieke kring niet 
te stoppen. Doordat Aengenent adviseur was van de bisschoppen is zijn eigen 
positie moeilijk te bepalen. Afgezien van het interconfessionele karakter stond hij 
vermoedelijk dicht bij de vak-positie van Ariëns en Poels. Uit zijn persoonlijke 
brieven spreekt ook bezorgdheid en machteloosheid over de besluiten die het 
episcopaat ging nemen. Zijn eigen positie, die in dit onderzoek is omschreven 
als de zorg om de vorming en presentie van de katholieke werkman in het eco-
nomische leven, is bij alle bestuurlijke activiteit onvoldoende gewaardeerd in de 
geschiedschrijving. Verder is Aengenent zijn hele leven lang verbonden geweest 
met de discussies over de katholieke pers, maar ook hier is het resultaat van zijn 
inbreng onduidelijk. Hij wordt vaak gezien als de verdediger van De Maasbode, 
maar mogelijk was dit eerder een gereserveerde hoffelijkheid gezien zijn waarde-
rende brieven aan De Tijd-redacteur Geurts en zijn gesprekken met de aartsbis-
schop over de modernistenstrijd. In de strijd in de pers speelden ook economische 
belangen mee, die soms verweven werden met kerkpolitieke kwesties om een be-

4 Sengers & Noordegraaf, Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit.
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tere concurrentiepositie te verkrijgen. Als bisschop was hij aandeelhouder van de 
grootste katholieke perscombinatie in Nederland (Spaarnestad), maar een visie 
daarop is niet ontdekt. Wel greep hij formeel en informeel in in de persorganen 
van de katholieke jongeren, die in zijn ogen teveel onterechte kritiek hadden op 
de kerkelijke en katholiek-maatschappelijke structuren.

Op een aantal vlakken nam Aengenent in het heetst van de strijd een duidelijke 
positie in, terwijl spoedig en al tijdens zijn leven zou blijken dat die achterhaald 
zou zijn. Zo zette de ontwikkeling van de sociologie richting een empirische, na-
tuurwetenschappelijke wetenschap, waarbij de normatieve, filosofische sociologie 
naar de achtergrond zou verdwijnen, zich in de eerste helft van de twintigste eeuw 
door – ondanks de vloeiende verbindingen die Aengenent zag. De christelijke 
sociale wetenschap zou worden teruggedrongen naar de christelijke antropologie 
en moraaltheologie, en de verbinding met de academische en beleidsmatige socio-
logie werd verbroken. Ook zijn positie in de vrouwenkwestie, en met name het 
vrouwenkiesrecht, bleek spoedig achterhaald door de feiten. Alle gedachten over 
andere vormen van democratische vertegenwoordiging, die rekening zou houden 
met de organische opbouw van de samenleving, konden niet worden toegepast. 
De zelfstandige positie van de vrouw in politiek en samenleving heeft Aengenent 
altijd bevorderd, maar ze is anders gerealiseerd dan hij had voorzien en in gedach-
ten had. Tenslotte was zijn positie in de psychologie al spoedig achterhaald. De 
gedachten van Freud en Jung zouden al gedurende zijn leven ingang vinden in de 
medische wetenschap en de praktijk van opvoeding en pedagogiek, ook onder 
katholieken.

Tenslotte valt op dat Aengenent in bestuurlijk opzicht een ‘Macher’ was, hij 
schrok er niet voor terug om posities door te drukken en zijn nek daarvoor uit te 
steken. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in zijn bemiddeling tussen de rksp en 
de Michaëlsbond, waarbij hij de pers informeerde over het bereikte compromis en 
zo het bestuur voor voldongen feiten stelde; daarna bemoeide hij zich nog met de 
kandidatenlijst. De benedictijnen stelde hij voor het blok bij de onderhandelingen 
over de Adelbertusakker. De Vrouwen van Nazareth gaf hij een duidelijk ultima-
tum voor hun activiteiten: omvormen naar iets nieuws of opheffen. De Kinder-
uitzending en de Koloniën werden door het bisdom Haarlem zelf georganiseerd, 
evenals de scholing van de arbeiders. Die eigen koers van het Bisdom Haarlem is 
niet typisch voor Aengenent, en ook niet voor het bisdom Haarlem, maar het past 
wel bij zijn karakter. Aan de andere kant kon hij ook luisteren naar verschillende 
posities en diplomatiek dan wel pastoraal oplossingen aandragen. Met name in de 
discussie over stand en vak bleek hij daarbij over een lange adem te beschikken. 
In zijn publicaties komt hij naar voren als een pragmatisch bestuurder: over be-
paalde zaken kan en dient principieel geoordeeld te worden, maar er moet ook 
duidelijk naar de context gekeken worden en soms is het nodig compromissen te 
sluiten om erger te voorkomen of om een eerste kleine overwinning te boeken. 
Samenwerken met andersdenkenden – protestants, socialistisch of liberaal – werd 
niet op voorhand uitgesloten.
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Doorwerking

Voets heeft erop gewezen dat de invloed van Aengenent na zijn dood niet voorbij 
was. Hij wijst – mogelijk terecht – op de stellingname van het episcopaat tijdens 
de Duitse bezetting. Interessanter is dat de positie van Aengenent sterk doork-
linkt in het mandement De katholiek in het openbare leven van deze tijd, van 
1954. De idee in dat mandement, dat de inzet voor en betrokkenheid bij de sa-
menleving begint bij de persoonlijke, gelovige vorming van het individu, is de 
leidraad in het denken van Aengenent. Ook het idee dat deze vorming plaats moet 
vinden in katholieke organisaties onder leiding van de bisschoppen was een cen-
traal punt in zijn visie. Het mandement van 1916 wordt in het mandement van 
1954 expliciet als richtsnoer genomen. De ‘dierbare gelovigen’ worden opgeroe-
pen zich exclusief aan te sluiten bij en in te zetten voor de katholieke sociale orga-
nisaties. Ook het ontwikkelen van een alomvattend katholiek sociaal program, uit 
te voeren door de katholieke partij met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
als paradepaardje, zijn onderdelen uit het mandement van 1954 die Aengenent 
ook benadrukt had kunnen hebben. Tenslotte, de uitgesproken veroordelingen 
aan het eind van het mandement van 1954 passen geheel in de stijl van Aengenents 
optreden, alleen zou hij misschien minder nadruk op de socialistische en meer op 
de liberale groepen gelegd hebben.

Vanaf 1960 wordt het beeld dat Aengenent had van kerk en maatschappij snel 
obsoleet. Toch lijkt het niet ongepast erop te wijzen dat enkele van zijn denkbeel-
den ook weerklinken in de verandering die de kerk met het Tweede Vaticaans 
Concilie bevestigde. De betrokkenheid van leken bij de missie van de kerk en de 
uitvoering daarvan, en ze daarin ook serieus te nemen, is een eerste punt van over-
eenstemming. Hij was er diep van overtuigd dat mensen door opleiding en vor-
ming taken op zich konden nemen, en dat ze dat soms beter konden dan de gees-
telijkheid. Theologisch drukte hij dat uit met de gaven van doopsel en vormsel. 
Gelovigen moesten veel meer deelnemen aan de liturgie, zodat ze meer door de 
christelijke geest gevormd konden worden. Ten tweede kan gewezen worden op 
het vertrouwen dat het Concilie uitte in de ontwikkeling van de samenleving en 
de wetenschap. Als menselijke activiteit werkt ook hier de Heilige Geest in door 
en het is de taak van de kerk dit niet te veroordelen, maar in de tekenen van de tijd 
te onderscheiden in wat bijdraagt aan de door God gewilde menselijke samenle-
ving en wat niet. Aengenent heeft in zijn werken stevige kritiek geleverd op de 
ontwikkeling van enkele wetenschappelijke disciplines, maar vanuit zijn filosofi-
sche premissen probeerde hij steeds de autonomie ervan te respecteren en verbin-
dingen te zoeken met de christelijke uitgangspunten. Tenslotte wijst Aen genents 
werkzaamheid voor de vredesactie vooruit naar het beeld van de kerk zoals dat 
in de constitutie Gaudium et spes werd gepresenteerd: de kerk is het teken van 
vreugde en hoop voor de wereld, is dienstbaar aan vrede en gerechtigheid, en pro-
beert de samenleving door haar aanwezigheid van binnenuit – in samenwerking 
met andere mensen van goede wil – te verbeteren in het licht van Gods genade.

Met de verkruimeling van de kerk en de katholieke sociale organisaties in onze 
tijd lijkt het program van Aengenent, dat zo bepaald was door de katholieke 
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emancipatie, definitief verouderd. Wat actueel blijft zijn de thema’s die hij in zijn 
sociologie heeft uitgewerkt, en de politieke weg die hij heeft gekozen voor de uit-
werking en oplossing van die thema’s: katholieke sociale leer gaat over de concre-
te situaties en problemen van mensen die in een politieke context opgelost dienen 
te worden.5 Hoe zit het met de loonbepaling van zelfstandigen, die betaald krijgen 
voor de productie die ze leveren maar niets opzij kunnen leggen voor ziekte en 
ouderdom? Wat is de verantwoordelijkheid van mensen die immense bezittingen 
hebben ontvangen tegenover de aarde en de mensheid waarvan ze die hebben 
gekregen?6 Hoe kunnen we in tijden van ict en robotisering arbeid organiseren 
zodat iedereen zinvol bij kan dragen aan de ontwikkeling van de samenleving en 
in het eigen levensonderhoud kan voorzien? Wat zijn de waarden en inhouden die 
richtinggevend zijn voor opvoeding en opleiding van de jeugd zodat ze opgroeien 
tot zelfbewuste en sociale volwassen mensen, en niet slechts tot economisch func-
tionele wezens? Hoe is oorlog en geweld te voorkomen en te bestrijden in een 
wereld waarin geweld wordt uitgeoefend door groepen en bewegingen en minder 
door staten? Hoe in een pluralistische samenleving op te treden tegen totalitaire 
ideologieën? Wat is de rol van de staat in een internationale economie en wat is 
de juiste verhouding met burgers en het maatschappelijk middenveld? En hoe 
de positie van vrouwen te verbeteren, die slachtoffer zijn van seksueel geweld en 
uitbuiting? Dat zijn de vragen waar het in onze tijd over gaat en waarvoor op ba-
sis van de katholieke sociale uitgangspunten praktische en politieke oplossingen 
geformuleerd kunnen en dienen te worden, die vooruitwijzen naar de komst van 
dat Rijk van gerechtigheid en vrede.

5 En is dus niet louter theologisch, kerkelijk, filosofisch, of ethisch, zoals auteurs in Nijmegen met het 
onderwerp omgaan en wat een doodlopende weg is: M. Becker (red.) (2008). Christelijk sociaal denken: Tra-
ditie-actualiteit-kritiek. Budel: Damon. Heel andere, radicalere maatschappelijke conclusies op basis van de 
katholieke sociale leer trekken Zwick, Catholic Worker Movement, pp. 295-320.
6 Cf. de encycliek Laudato si.
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Transcriptie herontdekte lezing

Onuitgegeven lezing, gevonden in J.D.J. Aengenent, Pauselijke documenten, persoonlijk 
exemplaar uit bisschoppelijke bibliotheek. Handgeschreven. Aanleiding of publiek onbe-
kend. Laat werkwijze goed zien: eerst in potlood kort de opbouw argumentatie, daarna in 
vulpen tekst uitschrijven. Delen van deze lezing zijn opnieuw gebruikt in de lezing over de 
sociale taak van de Gezellenvereniging (1926).

Het sociaal vereenigingsleven (Boskoop 13 januari 1926)

Toen ik de uitnoodiging van Uw bestuur ontving is een oogenblik bij mij de vraag gerezen: 
is het geen dwaasheid ons nu nog enz.

Doch onmiddellijk heb ik dien twijfel ter zijde gesteld. Want in den [?], dus in onze dagen 
een betoog [?] [?].1

Immers, overal verslapping, verflauwing, achteruitgang van het aantal leden.
Wat mag de reden zijn? Geen andere dan deze, dat zeer velen, misschien verreweg de 

meesten, zich hebben vergist in de betekenis van het organisatieleven. Men meende, en 
ziehier de groote misvatting, dat het bedoeling was om tastbare stoffelijke voordeelen te be-
halen. De werkzame werd lid enz. De middenstander van de Hanze, De boeren en tuinders 
van den l.t.b. eveneens. En men meende, dat, wanneer die organisatie eenige jaren gewerkt 
had, men de stoffelijke vruchten zou zien.

Die verwachting bleek te zijn een geweldige illusie. Al waren er enkele organisaties, die 
konden wijzen voor hun leden op stoffelijke voordeelen, de groote verwachtingen waren 
niet vervuld. Men begon minder enthousiast te worden, de vergaderingen te verzuimen; 
men eindigde met het lidmaatschap op te zeggen.

Dit nu was het gevolg van een grove misvatting. Zeker, men mag streven naar stoffelijke 
voordeelen. Verschillende organisaties hebben die ook behaald. Maar al zou het waar zijn, 
dat geen enkel voordeel behaald werd, dan nog zou zulks geen argument tegen het nut en de 
noodzakelijkheid van het vereenigingsleven op katholieken grondslag. Want het groote doel 

1 In de schets van de opbouw van het betoog staat: Eerst getwijfeld. Doch zeer spoedig gekomen tot andere 
gedachten. Immers verkeerd inzicht. En als dit wordt weggenomen, dan zeker verandering.
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van de katholieke sociale beweging onzer dagen is een ander -de Pausen der laatste eeuw 
hebben het ons eenstemmig geleerd – dan: met vereende krachten pogingen in het werk te 
stellen om de maatschappij langzamerhand weer op te bouwen op christelijken grondslag.

Ik zeg: de maatschappij. Want wij hebben den plicht ons niet alleen in het particuliere le-
ven, maar ook in ons openbaar optreden de beginselen, die ons door J. Christus zijn geleerd, 
te belijden en in practijk te brengen.

Daar valt, God zij lof, ontzaglijk veel goeds van onze katholieken te zeggen in onze da-
gen, wanneer wij letten op hun [geestelijken?] leven. H. Communiën in grooten getale. De 
vreemdelingen op het Euch. Congres [?] opgetogen in de [?] bewondering. Liefdadigheid in 
bewonderenswaardige mate. Collectes voor verschillende doeleinden.

Daar is reden tot blijdschap en tot groote vreugde. Maar met dat alles hebben wij onzen 
plicht nog niet gedaan. Wij moeten Christus niet alleen erkennen als de Koning van ons 
hart. Zijn Koningschap moet ook tot uiting komen in het openbare en maatschappelijke 
leven. En zulks zal alleen dan kunnen geschieden, wanneer wij ook onze organisaties op-
bouwen op katholieken grondslag, in grooten getale toetreden, en op die wijze zorgen dat 
van de organisaties kracht kan uitgaan op het groote maatschappelijke leven.

Ik zeg: langzamerhand. Want zulk een taak vraagt den arbeid van meerdere jaren. En 
daarom is het zoo ondoordacht om in moedeloosheid weg te zinken, als in het korte tijds-
bestek, waarin wij onze organisaties kennen, niet alleen bereikt werd, wat werd verwacht. 
Enthousiasme voor de heilige zaak moet ons blijven bezielen, al is de arbeid moeizaam, al 
laten de vruchten zich wachten.

Ik zeg: op christelijken grondslag. Zijn dan de grondslagen niet meer christelijk? Voor 
den katholiek is dit geen vraag. Hij weet, dat het christelijk gebouw der middeleeuwse 
maatschappij is omvergehaald door de voortwoekering der ideeën, welke zegevierden bij 
de Fransche Revolutie. Het liberalisme zegevierde van alle kanten; op godsdienstig gebied, 
politiek gebied, maatschappelijk gebied. 

Het is waar: liberalisme [?] het [?]. Belangstelling herleeft voor godsdienstige vragen – op 
politiek gebied brokkelt het liberalisme af. Maar op maatschappelijk gebied, vooral in ver-
houdingen tusschen patroons en arbeiders, blijft het liberalisme [?]. Is daar het egoïsme 
verdwenen? Neen, zelfs niet bij katholieke patroons, die overigens goed zijn.

Die strijd tegen het liberalisme hebben wij nog te voeren. Een [?] dien bij ons is opgestaan 
een jeugdige, maar krachtige reus, het socialisme, die eveneens het openbare leven wil ver-
ontchristelijken. Haat aan den godsdienst, prediking van den klassenstrijd.

Daartegenover ons Roomsch solidarisme. Verhoudingen tusschen patroons en arbeiders 
rechtvaardigheid en naastenliefde. Rechtvaardigheid allereerst: want justitia [?] [?] reg-
norum. Doch ook is slechts het fundament. Naastenliefde veelmeer. Leo xiii in Rerum 
Novarum: ruime uitstorting der naastenliefde. Er zijn patroons die vragen: heb ik dan niet 
aan de rechtvaardigheid voldaan? Naastenliefde evenzeer noodig. Hieraan zullen allen er-
kennen [?]. En H. Johannes: “[?] [?]”.

Welnu, het Roomsch vereenigingsleven is daarvoor naastenliefde. Want in de eenheid ligt 
onze kracht. [met potlood: Documenten 30, 42 en 43, 85, 109, 215, ?, 110. Op deze pagina’s, 
maar niet uitsluitend, bevinden zich in het exemplaar van Aengenent ook potloodstrepen 
in de kantlijn en tekst]

[daarna volgen enkele tekstgedeelten die met een groot kruis in potlood zijn doorgehaald, 
maar wel bij het thema van de voordracht horen]

Maar bezit dan het katholicisme de elementen, die noodig zijn voor een hervorming der 
maatschappij? En kunnen wij dus van een goed georganiseerd katholiek vereenigingsleven 
verhopen, dat het de maatschappij hervormen zal?
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Dames en Heeren, hier raken wij aan een punt van kardinale beteekenis, de vraag name-
lijk naar het verband tusschen katholicisme en sociale hervorming. Welnu, door een drie-
voudig beginsel, hetwelk het katholicisme stelt, is het een wereldhervormende kracht, die 
door geen ander stelsel wordt geëvenaard.

Toen het ongeloof, belichaamd in de ideeën der Fransche Revolutie, op het einde der 19e 
eeuw, zijn zegetocht begon over de wereld, sleepte het alles in zijn duizelingwekkende vaart 
[?]. Want gelijk en gids, die struikelt op het bergpad, de geheele tros reizigers met zich mee-
sleept, die hij vasthoudt aan het sterke koord, zo sleurde het fatale beginsel van het ongeloof 
achter zich in den afgrond mede de katholieke staatsleer, de katholieke maatschappijleer en 
de katholieke godsdienstleer.

Daar kwam op een drievoudig heidensch beginsel, dat voortaan het openbare leven be-
heerschte.

Allereerst een heidensche staatsleer.
 blz. 12

Dan een heidensche maatschappijleer.
En tenslotte een godsdienstleer, die het uitgangspunt van den godsdienst zocht niet in 

de Openbaring, door God zelf gegeven, maar in een vaag gevoel, dat de mensch [?] nature 
eigen is.

Tegen die heidensche staats-, maatschappij- en godsdienstleer stelt het katholicisme zijn 
eigen [?] beginsel, zijn eigen staatsleer, eigen maatschappijleer, eigen godsdienstleer. Vrien-
delijk als de morgenzon enz. blz. 15.

Ziedaar de wereldhervormende kracht van het katholicisme.

[daarna gaat de tekst verder zonder doorhalingen, aangezien het vervolg aansluit op het 
thema ‘eenheid’ en aansluit op het plattelandskarakter van Boskoop is het aan te nemen dat 
het voorgaande niet is uitgesproken]

‘De beantwoording dezer vragen komt ons nuttig voor, derwijl ons nu en dan blijkt, dat 
sommige katholieke vereenigingen hebben opgehouden te bestaan of althans een zeer kwij-
nend leven leiden; hetgeen Wij betreuren, omdat Wij om verschillende redenen het nood-
zakelijk blijven achten, dat onze geheele katholieke landelijke bevolking in katholieke ver-
eenigingen georganiseerd zij.’

Daar is nog een andere reden, die vooral geldt voor het platteland, namelijk het behoud 
der zielen van duizenden en duizenden, die jaarlijks van het platteland verhuizen naar de 
groote steden.

Verschillende oorzaken. Blz. 1.
Één oorzaak zeker op het platteland. Blz. 2
Bevestigd door vooraanstaande priesters blz. 2, 3.
Mgr. Callier  }
Pater Hoogstraaten  }  blz. 8.
,, [?]  }
In 1920 waren er in Amsterdam 70.000 kath. mannen en vrouwen; doch bij de verkiezin-

gen slechts 45.000 stemmen.
Aanwas grote steden:

[hiervoor is een artikeltje uit een krant gescheurd waarin enkele cijfers staan over bevol-
kingsgroei in steden in Duitsland en Amerika, en op het velletje opgeplakt. Daarnaast gaat 
de tekst verder]

Aanwas meer door vestiging dan door geboorten.
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Het Vaderland schreef reeds in 1903: “De ontvolking van het platteland is wellicht onder 
alle verschijnselen, waargenomen in de laatste eeuw, het gewichtigste en belangrijkste.”
 Doen de katholieken mee aan die verhuizing? Blz. 14.
 Pater [?]. blz. 14 en 15.
 Vaderland 1903. Blz. 19
 Pater [?]. blz. 19
 Eerw. Heer Colen. blz. 24 en 25.
 Socialistisch vakblad. P. 26.
 Mgr. Hopmans blz. 27.
 Mgr. Callier nu onlangs.

 Ziedaar de twee redenen.
 En indien hier in Boskoop het kath. Vereenigingsleven kwijnde, dan is dat, ik ben er van 
overtuigd, omdat U niet voldoende de twee redenen voor den geest stonden.
 Maar thans ben ik zeker, dat gij met nieuwe opgewektheid en met heilig enthousiasme 
[?]. Zulks zal ten zegen strekken, tot heil van vele zielen en tot verchristelijking der maat-
schappij. Want indien wij allen tezamen werken, dan zullen onze beginselen eenmaal de 
maatschappij weer verchristelijken. [?] de kracht onzer [?] beginselen is nog even groot als 
toen de Apostelen op bevel van Christus uittogen, En wij mogen dus verwachten enz.2

2 In de schets van de opbouw staat een andere conclusie, die aansluit bij de beginvragen: Stoffelijke voor-
deelen kunnen en mogen worden nagestreefd, doch niet primaire doel. Ideële motieven moeten worden nage-
streefd.
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Genomen in het Noordhollands Archief
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sky sky-photo Deutschland GmBH, Hamburg
ua Utrechts Archief, Utrecht
ws Willy Slingerland Fotografie

Geprobeerd is de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Voor zover personen 
auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de auteur.
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Zusammenfassung

In der Geschichte des niederländischen Sozialkatholismus nimmt Joannes Aen-
genent eine eher untergeordnete Stellung ein. Zwar kommt der Soziologe und 
Bischof (der Diözese Haarlem) – wie er üblicherweise bezeichnet wird – oft vor, 
aber er bleibt im Schatten seines Freundes Piet Aalberse (der erste Arbeitsminis-
ter) und anderer Größen in der Sozialgeschichte wie Alfons Ariëns und Henricus 
Poels. Dazu kommt, dass Aalberse und Aengenent als Vertreter der rein katho-
lischen und kirchlich-episkopalen Richtung in der Sozialbewegung keinen guten 
Ruf bekommen haben. Dies alles führte dazu, dass die Werke und die Stellung 
von Aengenent nicht ausreichend gewürdigt wurden. Eine erste Analyse zeigte 
nämlich, dass Aengenent viel mehr in seiner Zeit als Professor am Priesterseminar 
Warmond publiziert hatte, als bisher wahrgenommen wurde: Fast alle Themen 
der sozialen Frage seiner Zeit hat er besprochen. Bis jetzt nicht erforschte Ar-
chive zeigten außerdem, dass die von den Historikern eingenommene Positionen 
nuanciert werden mussten. Interessant ist auch die Frage, wie er als Bischof die-
se soziologischen Positionen eingesetzt hat. Die Hauptfrage dieser Arbeit lautet 
deshalb: Angesichts der Vielfalt an Themen und Tätigkeiten von Aengenent, was 
war sein Leitmotiv?

Da Aengenent keine Memoiren oder Tagebücher hinterlassen hat, war es nicht 
möglich rein biografisch zu arbeiten. Zwar konnte aus den Archiven und der Se-
kundärliteratur viele Teile seines Lebens rekonstruiert werden, aber seine eige-
nen Positionen blieben hinter seinen Publikationen verborgen. Deswegen beruht 
die Arbeit hauptsächlich thematisch auf seinen Publikationen als Soziologiepro-
fessor. Der theoretische Rahmen der Arbeit bietet die Entwicklungsphase des 
Katholizismus in den Niederlanden. Nach 1853 wurden die Katholiken und die 
Kirche in den Niederlanden zwar rechtlich gleichgestellt, aber sozial blieben sie 
hinter den liberalen und protestantischen Eliten. Dies führte zum geschlossenen 
katholischen Milieu in der Zeit ab 1870, in dem aus eigener Kraft an der Gleich-
stellung gearbeitet wurde. Dies hat Aengenent in seiner Kindheit sicherlich ge-
prägt. Ab der Jahrhundertwende war die Gleichstellung zum Teil erreicht; auch 
zahlenmäßig waren die Katholiken zu einer nicht zu unterschätzenden Kraft in 
der Gesellschaft geworden. In dieser Zeit wurden auch die Folgen der Moderni-
sierung und Industrialisierung der Gesellschaft deutlich, unter denen vor allem 
die Katholiken als Minderheit zu leiden hatten. Sie wurden deshalb auch explizit 
aufgefordert, ihre eigenen Probleme zu lösen und am Aufbau des Wohlfahrts-
staates mitzuarbeiten. Es ist die These dieser Arbeit, dass Aengenent in diesem 
Rahmen gesehen und geschätzt werden muss, als jemand, der einerseits versucht 
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hat, die Errungenschaften des Emanzipationskatholizismus zu bewahren und 
auszubauen, andererseits aber diese Errungenschaften in der breiten Gesellschaft 
seiner Zeit zugunsten dieser Gesellschaft einzubringen.

Das erste Kapitel ist vor allem biografisch. Aengenent wurde in ärmlichen Ver-
hältnissen in Rotterdam geboren und wuchs in gleichen Umständen in Delft auf. 
Er studierte zuerst am Kleinseminar (dem bischöflichen Gymnasium) Hageveld 
und anschließend am Priesterseminar Warmond. Seine Leistungen zeigen, dass 
er immer zu den Besten seines Jahrgangs gehörte. 1897 wurde er zum Priester 
geweiht. Er war kurz Kaplan in Roelofarendsveen, bis er 1898 zum Lehrer (Fran-
zösisch) auf Hageveld ernannt wurde. In dieser Zeit fing er an, seine ersten so-
ziologischen Werke zu publizieren, über den Sozialismus und die kapitalistische 
Gesellschaft. 1904 wurde er Professor an Warmond zuerst für Philosophie und 
später Soziologie. Zu dieser Zeit war Warmond wohl die wichtigste Lehranstalt 
der Niederlande. Eine schwierige Zeit war allerdings der Modernismusstreit, in 
dem einige seiner Kollegen ihr Amt niederlegen mussten. Auch Aengenent wurde 
modernistischer Ideen verdächtigt, aber er konnte sich halten, wohl weil der Erz-
bischof von Utrecht sein Engagement in der Katholisch-Sozialen Aktion (ksa, 
ab 1904, zusammen mit Aalberse) sehr wichtig fand. In dieser Zeit wurden auch 
seine durchaus erfolgreichen Handbücher zu Philosophie, Soziologie und Psy-
chologie publiziert. Außerdem fängt er an sich organisatorisch zu engagieren, u.a. 
bei  der ksa, den Katholikentagen und der katholischen Presse; 1926 wurde er in 
den Hohen Arbeitsrat berufen, ein Beratungsgremium der Regierung.

Ab dem dritten Kapitel ist die Arbeit eher thematisch eingeteilt. Zuerst wird 
die Soziologie von Aengenent beschrieben. Die Soziologie als Studium der sozia-
len Frage kam infolge der Enzyklika Rerum Novarum und des Neothomismus 
auf, der die wissenschaftliche Erforschung der Welt ernst nahm. Diese christliche 
Sozialwissenschaft – und damit die Werke von Aengenent – bekommen in der 
Geschichtsschreibung der Soziologie aber wenig Aufmerksamkeit. Neben seinen 
Artikeln und Handbüchern schrieb er zwischen 1908 und 1924 27 soziologische 
Übersichten, Literaturberichte über aktuelle sozialen Fragen. In Diskussionen 
mit Kollegen positioniert er sich als römisch-katholischer Soziologe, der sich ex-
plizit an den sozialen Lehrschreiben der Kirche orientieren möchte.

Im vierten Kapitel wird seine Rolle im niederländischen Gewerkschaftsstreit 
dargestellt. Die These in diesem Kapitel ist, dass es Aengenent nicht nur um die 
Frage katholisch-interkonfessionell ging, sondern um die Wirkung der katholi-
schen Verbände in und für die Gesellschaft als Ganzes. Dabei stützte er sich auf 
den Solidarismus von Heinrich Pesch. Die Archive zeigen außerdem, dass die 
Position von Aalberse und Aengenent viel gemäßigter war als bisher dargestellt, 
aber dass sie vom Erzbischof und Episkopat beauftragt wurden, die katholi-
sche Position gegen die interkonfessionelle von Poels und Ariëns durchzuset-
zen. In dem Beschluss von 1916, in dem die ständischen Organisationen den 
Fachorganisationen vorgezogen wurden, mussten sie außerdem eine Niederlage 
akzeptieren. Die Arbeiterstände waren für Aengenent eine Art, die Solidarität 
in der Gesellschaft wiederherzustellen; angefangen bei den eigenen Organisati-
onen, sollte die Gesellschaft auf der Basis der katholischen Gesellschaftslehre 
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neu eingerichtet werden, ökumenische Zusammenarbeit wurde dabei nicht aus-
geschlossen.

Im fünften Kapitel werden seine Schriften zur Arbeitsfrage besprochen. Aen-
genent war Befürworter eines gerechten Mindestlohnes, von dem die Arbeiter 
auch nach Pensionierung oder bei Krankheit leben konnten; Maßnahmen wie den 
achtstündigen Arbeitstag begrüßte er. In der Betriebsorganisation unterstützte er 
das Mitbestimmungsrecht und die Einrichtung von Betriebsräten, damit war So-
zialisierung, wie die Sozialisten sie befürworteten, für ihn überflüssig geworden. 
Im sechsten Kapitel geht es um die sozialen Fragen, die durch die Emanzipation 
der Frauen hervorgerufen wurden. Die Frauenbewegung, von der er einer der 
Gründerväter ist, sollte Frauen zwar schulen, damit sie mit den Männern mitre-
den und sie bei ihren öffentlichen Aktivitäten beraten konnten, aber eine eigene 
öffentliche Aktivität, vor allem das Wahlrecht, untersagte er den Frauen. Auch 
hat er über Sozialgesetzgebung für Arbeiterfrauen geschrieben. Als Bischof wur-
de er in die Fürsorge für deutsche (katholische) Dienstmädchen einbezogen, die 
in den Großstädten seines Bistums tätig waren.

Im siebten Kapitel werden seine Schriften zur Psychologie beschrieben. Aen-
genent bestritt das individualistische, subjektive Menschenbild in der modernen 
Psychologie und vor allem in der Freud‘schen Psychoanalyse, das vor allem von 
der eigenen Wahrheit ausgeht. Auch die Anwendung dieser Ansichten auf religiö-
se Phänomene hält er für falsch und unzutreffend, sie verringerten die Wirksam-
keit von Gott. Die Anwendung in der Praxis der Schule und des Gesundheitswe-
sens hält er für sehr bedenklich. Im achten Kapitel sind seine Publikationen über 
Fragen von Krieg und Frieden beschrieben. Die Niederlande blieben im ersten 
Weltkrieg zwar neutral, aber der Schock war nicht weniger groß. In einigen mehr 
theologischen Beiträgen verwirft er den Krieg als nicht gottgewollt, sondern von 
Menschen gemacht, die ihren eigenen Interessen nachgehen. Er diskutiert mit Pu-
blizisten, die meinen, das internationale Recht treffe nicht zu, weil Deutschland 
als europäischer Kulturstaat das Recht hat, seine Interessen durchzusetzen. Er 
ruft die Katholiken auf, sich aktiv in der Friedensbewegung engagieren, was er 
selbst auch tut. Es ist für ihn klar – anschließend an die Rundschreiben der Päps-
te –, dass der Krieg eine Folge der moralischen Entgleisung der Europäischen 
Gesellschaften ist, was ihn in seinen soziologischen Stellungnahmen bestätigt.

Am 29. Juni 1928 wird seine Ernennung zum Bischof als Nachfolger des ver-
storbenen Mgr. Callier bekanntgegeben. Über die Weihe durch den apostolischen 
Nuntius gab es noch eine Diskussion mit dem Erzbischof, der fand, dass ihm die-
ses Recht vorbehalten sei. Sein Motto wurde Justitia et Pax und in seinem er sten 
Brief zitierte er aus dem Johannesevangelium: Kinder, habt einander lieb, wobei 
er die Nichtkatholiken einschloss. In seinem Episkopat (Kapitel neun) gibt es 
einige nennenswerte Akzente. Er reorganisierte die Jugendarbeit und wollte sie 
aus den Pfarreien in die Gesellschaft bringen, dabei auch modernere Arbeitsme-
thoden anwenden (vor allem Beispiel des Grals). Die Katholikentage im Bistum 
machte er für den einfachen Mann zugänglicher. In der Presse blieb die Frage 
nach der nationalen katholischen Zeitung aber ungelöst; auf vielen anderen Ge-
bieten stärkte Aengenent die eigene Position des Bistums Haarlems in der Bi-
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schofkonferenz. In der Ausbildung förderte er ein höheres, wissenschaftliches 
Niveau und verlängerte das Philosophiestudium. Er war in der Bischofskonfe-
renz ein entschiedener Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, der sich auch 
unter den deutschen Dienstmädchen zeigte. Er förderte die Orden und Kongre-
gationen und die Pilgerstätten in seinem Bistum, weil er damit an die mittelalter-
liche Geschichte anknüpfen wollte. Schließlich wurden unter seinem Episkopat 
viele Kirchen gebaut, auch um der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. 
Dies führte allerdings zu einer finanziellen Krise des Bistums. Er zeigte sich als 
ein stiller Befürworter der liturgischen Bewegung, auch weil diese eine geistliche 
Erneuerung zugunsten der christlich-sozialen Aktion erreichen wollte. Im letz-
ten Kapitel wird seine kurze Krankheit, sein Sterben (am 3. September 1935) und 
seine Beerdigung beschrieben.

Zusammenfassend kann über die Position von Aengenent gesagt werden, dass 
er für eine Erneuerung der Kirche und der Gläubigen (einschließlich der Priester) 
stand und von dort aus eine Erneuerung der Gesellschaft anstrebte. Aus dem Ka-
tholizismus heraus sollten die gesellschaftlichen Probleme gelöst und so die Ge-
sellschaft zu ihrem Ziel gebracht werden. Organisatorisch war er bei der ksa, bei 
den Katholikentagen und später in der Bischofskonferenz dauernd im Zentrum 
der katholischen Sozialbewegung und war damit eine wichtige Übergangsfigur 
zwischen dem geschlossen katholischen Milieu und dem offenen Katholizismus 
der Nachkriegszeit.

Korrigiert von Dr. Katja B. Zaich www.zaich.nl
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JOANNES AENGENENT (1873·1935) was socioloog en bisschop in 
een tijd waarin het katholicisme in Nederland zich opende naar de samen-
leving. In deze op nieuw archiefonderzoek gebaseerde biografie beschrijft 
Erik Sengers hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer eenvoudig milieu, 
hoogleraar werd op het seminarie Warmond en zich als publicist mengde 
in debatten over de organisatie van arbeiders en het economisch leven, 
oorlog en vrede, psychologie, sociologie en het vrouwenvraagstuk. Via de 
Katholiekendagen en de Katholieke Sociale Actie, waarvan hij bestuurder 
was, had Aengenent grote invloed op de katholieke sociale beweging. 
Toen hij in 1928 bisschop van Haarlem werd, stimuleerde hij het religieuze 
leven en hervormde het jeugdwerk. In de jaren dertig veroordeelde hij het 
nationaalsocialisme.

In deze biografie komt Aengenent naar voren als een man die vanuit een
katholieke visie op mens en maatschappij zocht naar oplossingen voor de 
sociale problemen van zijn tijd.
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